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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
sepsaná v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

1.

Označení zadavatele

Veřejný zadavatel podle §2 odst. 2 písm. c) zákona
Obchodní název
Sídlo
IČ, DIČ

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
00303461, CZ00303461

Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Mgr. Tomáš Spurný, starosta

2.

Název veřejné zakázky

„Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.“

3.

Druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kód):

66510000-8
66515200-5
66516000-0
66514110-0
66516100-1
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Pojištění
Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového
vozidla

5.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
Podrobná definice předmětu veřejné zakázky je obsažena v podkladech k zadávacímu řízení,
které jsou součástí zadávací dokumentace, jejichž přílohou je seznam budov, staveb a dalšího
movitého a nemovitého majetku zadavatele (dále jen „podklady k zadávacímu řízení“). Jedná se
zejména o tyto druhy pojištění:
Jedná se zejména o tyto druhy pojištění:
5.1. živelní pojištění – pro soubor budov a staveb uvedených v příloze č. 1 k podkladům
k zadávacímu řízení; speciální připojištění vyjmenovaného seznamu budov a staveb
uvedeného v příloze č. 2 k podkladům k zadávacímu řízení; pro soubor movitých věcí
5.2. pojištění pro případ škod způsobených úmyslným poškozováním cizí věci – pro
vyjmenovaný soubor budov a staveb uvedených v příloze č. 3 k podkladům k zadávacímu
řízení
5.3. živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci, odcizení – pro vyjmenovaný soubor
předmětu pojištění v příloze č. 4 k podkladům k zadávacímu řízení (zejména věci zvláštní
a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky) a v příloze č. 5 k podkladům
k zadávacím řízení (ostatní stavby, movité zařízení a vybavení)
5.4. pojištění odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost, včetně výkonu činnosti městské
policie a organizační složky - jednotky sboru dobrovolných hasičů; finanční škody;
odpovědnost za cizí věci převzaté do úschovy; odpovědnost za cizí věci užívané; výkon
veřejné služby
5.5. havarijní pojištění - pro soubor vozidel uvedených v tabulce č. 1 v 5. kapitole podkladů
k zadávacímu řízení
5.6. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č.
168/1999 Sb. – pro soubor vozidel uvedených v tabulce č. 2 v 6. kapitole podkladů
k zadávacímu řízení
5.7. pojištění městských lesů – městské lesy o výměře 1.942,90 ha, pojistné riziko: požár
5.8. pojištění elektronických zařízení – živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení (odcizení,
ztráta nebo pohřešování věci)
5.9. pojištění souboru skel – all risk (na všechna rizika)
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6.

Označení účastníků zadávacího řízení včetně nabídkové ceny

V zadávacím řízení byly podány nabídky níže uvedených uchazečů.

poř. číslo
1.
2.
3.

7.

účastník
Česká pojišťovna a.s., se sídlem
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00
Praha 1
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se
sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ
12000
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance group, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 665/21, PSČ 18600

IČO

celková nabídková cena
bez DPH

45272956

3.419.982,-Kč

46973451

3.096.393,-Kč

47116617

3.126.828,-Kč

Označení účastníků vyloučených ze zadávacího řízení a odůvodnění vyloučení

Žádný z účastníků nebyl vyloučen v zadávacím řízení
8.

Označení vybraného dodavatele

Obchodní název
Sídlo
IČO, DIČ

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00
46973451, CZ46973451

Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Břetislav Holšán, na základě plné moci

Odůvodnění výběru:
Hodnocení nabídek bylo provedeno postupem uvedeným v zadávacích podmínkách.
V souladu s §114 zákona byla hodnotícím kritériem stanovena ekonomická výhodnost nabídky.
Nabídky byly posuzovány podle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Vybraný účastník předložil nejnižší nabídkovou cenu.
9.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě činí 3.096.393,-Kč.

10.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Název poddodavatele:
Sídlo:
IČO:
Rozsah prováděných prací:
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-

11.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nebylo použito.
12.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.
13.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebylo použito.
14.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo zavedení dynamického nákupního systému

Nebylo zrušeno.
15.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky na místo
elektronických prostředků

Jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických prostředků nebyly
použity.
16.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
17.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
18.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ

Prokázání obratu nebylo požadováno.
V Šumperku dne: 12.03.2019

Mgr. Tomáš Spurný
starosta
zast. Mgr. Irenou Jonovou
1. místostarostkou
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