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Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na:
„Služby pojišťovacího makléře, správce pojištění“
1. Zadavatel:
Město Šumperk, zastoupené:
ve věcech smluvních:

starostou Mgr. Tomášem Spurným

ve věcech technických:

vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk
Ing. Hanou Répalovou

se sídlem:

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO:

00303461

DIČ:

CZ00303461

profil zadavatele:

https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

Ve smyslu § 27 a v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ případně „ZZVZ“) není tato veřejná zakázka malého
rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách, ale mimo režim tohoto zákona při
dodržení zásad uvedených v § 6 ZZVZ.
2.

Základní údaje k výběrovému řízení:

V případě, že je v těchto zadávacích podmínkách odkazováno na zákon nebo jsou v tomto
zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že
by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze
zadávacích řízení upravených v zákoně.
Výběrové řízení je vyhlášeno jako jednokolové.
Uchazeč podáním nabídky vyjadřuje svůj souhlas se všemi podmínkami tohoto výběrového řízení.
Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem za podmínek vzešlých z tohoto výběrového řízení
smlouvu pro období dané v těchto zadávacích podmínkách.
3.

Předmět zakázky:

Místem plnění zakázky je Česká republika.
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
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Dílčí plnění A: Zpracování oceňovacích zpráv jednotlivých nemovitostí pro ověření hodnoty
nemovitostí uvedené ve stávající pojistné smlouvy, resp. ke stanovení nové hodnoty
pojišťovaného majetku, a současné zpracování rizikových zpráv souvisejících právě
s majetkem zadavatele.
Dílčí plnění B: Závazek k provádění činnosti pojišťovacího makléře v oblasti pojištění
zadavatele. Pojišťovací makléř bude za činnosti, které jsou předmětem plnění, odměňován
provizí pojistitele.
Předmětem plnění dílčího plnění B veřejné zakázky je:
a) Konzultační a poradenská činnost v oblasti pojištění (od 1.3.2020)
Poradenství, v rámci rozsahu znalostí pojišťovacího makléře, o důležitých aspektech
ujednání o pojištění v závazkových či jiných smlouvách uzavíraných nebo
připravovaných k uzavření Klientem ve vztahu k existujícím pojistným smlouvám.
Poradenství v oblasti pojištění při přípravě výběrových či zadávacích řízení na výběr
pojistitele, dále v rámci posuzování ujednání v pojistných smlouvách uzavíraných
nebo připravovaných k uzavření Klientem.
b) Asistence při řešení a likvidaci pojistných událostí a komunikace s pojišťovnami.
Aktivní pomoc při vyřizování nároků z pojistných smluv.
c) Asistence při řešení pojistných událostí způsobených třetími osobami na majetku
zadavatele (škody vyplácené z povinného ručení viníka) a komunikace s pojišťovnami
- aktivní pomoc při vyřizování nároků.
d) Analýza a kontrola pojistných smluv, které předkládají zhotovitelé zejména/a u
stavebních prací zadavateli, v návaznosti na povinnost uzavřít pojištění v rámci
poskytování plnění, a to včetně sledování lhůt pro revizi takovýchto smluv.
e) Vytvoření manuálu pro řešení škodních událostí.
f) Převzetí otevřených případů.
g) Komplexní analýza pojistných rizik v jednoročních cyklech, konzultace k vývoji
pojistného trhu včetně informování o nových pojistných produktech.
h) Pravidelné aktualizace rizikové zprávy, aktualizace oceňovacích zpráv při změnách
(provedených technických zhodnocení) na jednotlivých nemovitostech, příp. prohlídky
a zpracování zpráv u nově nabytých nemovitostí.
Uchazeč má možnost doplnit rozsah předmětu plnění nad rámec výše požadovaného
rozsahu činnosti, pokud nabídnutá činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky či
s předmětem činnosti zadavatele. Tyto doplňkové služby budou uchazečem zahrnuty v rámci
komplexního poradenství, zadavatel je může přijmout i odmítnout.
Popis stávajících smluvních vztahů zadavatele s pojišťovnami
-

Pojistná smlouva č. 0037590075 - pojištění vozidel (POV+HAV), uzavřená dne 21.2.2019
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., vč. dodatku č. 1 ze dne 27.03.2019, dodatku č.
2 ze dne 16.07.2019, dodatku č. 3 ze dne 29.07.2019, dodatku č. 4 ze dne 05.09.2019
a dodatku č. 5 ze dne 19.09.2019

-

Pojistná smlouva č. 0517644018 - pojištění majetku a odpovědnosti uzavřená dne
21.2.2019 Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., včetně dodatku č. 1 ze dne 20.3.2019
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Uchazeč v rámci své nabídky předloží krátké posouzení rozsahu předmětu pojištění uzavřených
pojistných smluv s doporučeními na doplnění či úpravu pojistného krytí.
Uchazeč si je vědom toho, že zadavatel nebude vyplácet uchazeči odměnu přímo, ale nepřímo
prostřednictvím provize, vyplácené pojistitelem přímo makléři, přičemž odměna bude stanovená
za předpokladu běžného rozmezí (15 – 18 %) z pojistného plnění a v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.
4.

Požadovaný termín plnění zakázky

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena:
pro dílčí část A – do 8 týdnů od podpisu smlouvy s tím, že uchazeč může nabídnout i termín kratší
pro dílčí část B - od 1.3.2020 na dobu neurčitou
Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.
Předpokládaný termín zahájení plnění dle smlouvy – dílčí plnění A - je od účinnosti smlouvy.

5.

Kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje v nabídce doložit prostou kopii výpisu z Veřejného rejstříku vedeného u
příslušného soudu, označovaný jako Obchodní rejstřík (v případě je-li uchazeč do tohoto rejstříku
zapsán). Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší 90-ti dnů ke dni podání nabídky.
Vybraný uchazeč o veřejnou zakázku zadavateli před podpisem smlouvy předloží originál nebo
úředně ověřenou kopii ne starší 90-ti dnů.
Dále uchazeč předloží prostou kopii Osvědčení o členství v AČPM, pokud je jejím členem.
Do fáze hodnocení nabídek postoupí jen ti uchazeči, kteří splní níže uvedené kvalifikační
předpoklady – uchazeč předloží v nabídce tyto dokumenty:
a)

výpis ze seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, vedeného ČNB,
kde je uchazeč zapsán jako samostatný zprostředkovatel dle zákona 170/2018 Sb., o
distribuci pojištění a zajištění, v prosté kopii,

b)

pojištění makléřské profesní odpovědnosti s limitem plnění minimálně 50 mil. Kč - (doložit
prostou kopii pojistné smlouvy či certifikátu o pojištění),

c)

seznam čtyř významných realizovaných služeb za poslední tři roky, když z toho bude:
➢ min. 1 služba, jejímž předmětem byl výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele
(pojišťovacího makléře) ve vztahu k pojistným smlouvám na pojištění majetku v hodnotě
nejméně 3.000.000.000,- Kč,
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➢ dále současně 2 služby, jejímž předmětem byl výkon činnosti pojišťovacího makléře
spojené se spravováním pojištění v oblasti povinného nebo havarijního pojištění vozidel v
souhrnné hodnotě nejméně 1,000.000,- Kč (flotilové pojištění),
➢ současně 1 službu, jejímž předmětem byl výkon činnosti pojišťovacího makléře ve vztahu
k pojistným smlouvám na komplexní pojištění odpovědnosti – újma v hodnotě nejméně
100.000.000,- Kč.
Seznam bude obsahovat
• název objednatele, telefonický kontakt na jeho zástupce, u kterého bude možné ověřit
předložené reference.
• předmět významné služby,
• popis předmětu významné služby,
• místo realizace významné služby,
• doba realizace významné služby (měsíc a rok zahájení a ukončení), finanční hodnota
významné služby.
Zadavateli zůstává možnost dodatečné požádat o doložení originálů či úředně ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.

6.

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou koncipovány ve formě závazného vzoru Smlouvy
o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře (Smlouvy), který tvoří přílohu č. 2. Dodavatel je
povinen v rámci své nabídky použít výhradně vzor Smlouvy obsažený v příloze č. 2 doplněn rok vč.
jeho identifikační údaje a podpis oprávněné osoby, v němž vyznačí takový výčet služeb v přesné
textaci zadavatele, který hodlá poskytovat. Údaje doplněné uchazečem musí být správné, úplné a
pravdivé.
Uchazeč není oprávněn do textu smlouvy o výkonu odborné činnosti cokoli doplňovat; je pouze
oprávněn doplnit výčet služeb v bodu 1.1 Smlouvy, ostatní body musí ponechat beze změny.
Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným
způsobem než stanoví zadávací podmínky, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
7.

Nabídka bude obsahovat:

- nabídkový list s uvedením základních údajů uchazeče
- doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.
- organizační strukturu uchazeče a návrh na komunikaci v průběhu plnění smlouvy
- postup při procesu likvidace a návrh vzájemné spolupráce
- popis poskytovaných služeb, zejména v oblasti SW podpory a risk managementu
- seznam realizačního týmu, který bude k dispozici pro zadavatele
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- posouzení rozsahu předmětu pojištění uzavřených pojistných smluv s doporučeními na doplnění
či úpravu pojistného krytí
- podepsaný návrh smlouvy se zapracováním všech podmínek stanovených zadavatelem.
Pokud nebude nabídka všechny výše uvedené náležitosti obsahovat, bude komisí vyřazena.
8.

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou doručeny do 08.10.2019 do 10.00 hod. Nabídky, které budou zadavateli
doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty a hodnoceny, resp.
budou příslušným uchazečům vráceny.
9.

Místo a způsob podání nabídky:

a) Nabídky se podávají v zabezpečené, uzavřené a neprůhledné obálce označené
nápisem „NEOTEVÍRAT“ – „SLUŽBY POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE, SPRÁVCE POJIŠTĚNÍ“, na
obálce bude dále uvedena adresa zadavatele a adresa uchazeče.
b) Obálka bude obsahovat jedno vyhotovení nabídky v originále označené jako ORIGINÁL
c) Obálka bude přes
zástupce uchazeče.

místo

uzavření

opatřena

razítkem

a

podpisem

odpovědného

d) Nabídky je možno podávat osobně v podatelně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk nebo
písemně na adresu: Městský úřad v Šumperku, majetkoprávní odbor, nám. Míru 1, 787 01
Šumperk
e) Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným
přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně
Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk.
f) Nabídky je dále možno podávat elektronicky, a to výhradně přes profil zadavatele na adrese
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000936. Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutno
mít připravený elektronický podpis.
g) Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.
10. Hodnotící kritéria:
Hodnoceny budou pouze nabídky, které splnily stanovené kvalifikační předpoklady.
Zadavatelem

požadovaný

rozsah

navazujícího

servisu

makléře

(placeno

pojistitelem

prostřednictvím získatelské provize) – váha dílčích kritérií je shrnuta v tabulce níže:
A. Dílčí kritérium – pro dílčí plnění A

30%

B. Dílčí kritérium - pro dílčí plnění B

70%
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A.

Dílčí kritérium – pro dílčí plnění A

Popis nabízené služby – dílčí plnění A

Váha
kritéria

I.

B.

Termín zpracování oceňovacích zpráv nemovitostí

100%

Dílčí kritérium – pro dílčí plnění B

Popis nabízené služby – dílčí plnění B

Váha
kritéria

I.

Reference – významné služby

10%

II.

Pojištění makléřské profesní odpovědnosti vyšší než zákonem stanovená 10%
hodnota

III.

Doba nástupu na likvidaci škodných událostí od nahlášení

15%

IV. Další nabízené služby související či rozšiřující předmět plnění

5%

V.

35%

Zkušenosti týmu – hodnocení kvality personálního obsazení

VI. Rozsah a nabízená kvalita činnosti služeb uchazeče (zejména likvidace 25%
pojistných událostí, SW podpora a risk managment)
Výpočet hodnocení:
U každého dílčího kritéria, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu:
100* (nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka) * váha vyjádřená příslušným desetinným
číslem
U kritéria, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu:
100* (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená příslušným desetinným
číslem
U kritéria, kde se jedná o prosté sečtení bodů, bude sestaveno pořadí dle počtu bodů a proveden
výpočet:
100* (hodnocená nabídka/ nabídka s nejvíce body) * váha vyjádřená příslušným desetinným
číslem
Hodnoty budou vypočteny na dvě desetinná místa, u každé nabídky budou hodnoty vypočtené u
všech hodnotících kritérií sečteny.
Výsledné hodnoty každého z dílčích kritérií (a, B) budou vždy násobeny příslušným koeficientem
váhy dílčího kritéria, tzn. v případě kritéria A vahou daného kritéria, tj. 0,3, v případě kritéria B pak
násobeny 0,7. Takto „přenásobené“ hodnoty budou sečteny a sestavena výsledná tabulka.
Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která získá nejvyšší bodové (procentuální) hodnocení.
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Způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií
Termín zpracování oceňovacích zpráv nemovitostí - nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu a
přiřazeny budou body dle výpočtu: 100* (nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka)
Reference – významné služby
Zadavatel přiřadí 10 bodů za každou referenční službu nad rámec kvalifikačního kritéria,
maximální bodové ohodnocení je stanoveno na 50 bodů.
Pojištění makléřské profesní odpovědnosti vyšší než zákonem stanovená hodnota
Uchazeč uvede výši limitu ze své pojistné smlouvy za profesní odpovědnost makléře v Kč.
Pojistná smlouva nesmí být v režimu výpovědi. Pro zadavatele je nejvýhodnější vyšší finanční limit
plnění.
Uchazeč toto prokáže kopií pojistné smlouvy nebo pojistným certifikátem
V případě, kdy uchazeč předloží prostou kopii příp. čestné prohlášení o výši sjednané profesní
odpovědnosti (limit plnění) nad rámec zákonného limitu, bude mu v rámci tohoto kritéria
přiděleno 20 bodů. V případně doložení pojištění odpovědnost v zákonném limitu, obdrží uchazeč
0 bodů.
Doba nástupu na likvidaci škodných událostí od nahlášení
Uchazeč uvede dobu potřebnou k fyzickému nástupu na likvidaci škodných událostí od nahlášení
v celých hodinách od nahlášeného požadavku zadavatele. Pro zadavatele je nejvýhodnější
nejnižší/nejkratší doba nástupu.
Pořadí v rámci tohoto dílčího kritéria bude sestaveno od nejnižší hodnoty po nejvyšší, když
nejnižší/nejkratší (tzn. nejvýhodnější pro zadavatele) doba bude hodnocena 20 body, ostatním
uchazečům s vyšší hodnotou pak bude adekvátně počet bodů ponížen.
Uchazeč toto prokáže prohlášením podepsaným osobou oprávněnou za uchazeče jednat
Další nabízené služby související či rozšiřující předmět plnění
Zadavatel přiřadí 10 bodů za každou nabídnutou doplňkovou službu nad rámec požadovaného
předmětu plnění, při čemž takovéto nabídnuté rozšíření předmětu plnění nebude úplatné .
Maximální bodové ohodnocení je stanoveno na 30 bodů.
Zkušenosti týmu – hodnocení kvality personálního obsazení
Uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele – osob odpovědných za
poskytování příslušných služeb (složení realizačního týmu)
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Dodavatel musí mít pro plnění této části veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený
nejméně z:
1) vedoucí realizačního týmu (makléř):
-

oprávnění k výkonu činnosti pojišťovacího makléře; doložení odb. způsobilosti – úroveň
vyšší stupeň odborné způsobilosti

-

profesní praxe min. 5 let v oblasti pojišťovnictví;

-

min. VŠ vzdělání

-

referenční služby - min. doložení dvou klientů, u kterých makléř zajišťoval obdobnou
službu

2) min. 1 likvidátora
-

profesní praxe v likvidaci pojistných událostí min. 5 let v oblasti pojišťovnictví

-

min. středoškolské vzdělání s maturitou, VŠ vzdělání výhodou

-

oprávnění k výkonu činnosti - doložení odb. způsobilosti – úroveň vyšší stupeň odborné
způsobilosti

-

referenční služby - min. doložení dvou klientů, u kterých tato osoba zajišťovala obdobnou
službu

3) rizikový manažer oceňování nemovitostí
-

min. středoškolské vzdělání s maturitou

-

profesní praxe min. 3 let v oblasti risk managmentu

-

certifikát, osvědčení osoby odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo
osoby odborně způsobilá v požární ochraně

-

referenční služby - min. doložení dvou klientů, u kterých byla zpracována riziková zpráva

4) administrativní pracovník pro zajištění správy vozového parku
- min. středoškolské vzdělání s maturitou
- profesní praxe min. 3 let
-

referenční služby - min. doložení dvou klientů, u kterých daná osoba zajišťovala obdobnou
službu

Pro vyvrácení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že jedna osoba nemůže zastávat více
pozic v realizačním týmu, tj. pro každou z výše uvedených pozic musí být dodavatelem navržen
samostatný člen týmu.
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Předložením seznamu osob, které tvoří realizační tým dodavatele. Přílohou tohoto seznamu musí
být profesní životopisy obsahující alespoň následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jméno a příjmení pracovníka,
dosažené vzdělání,
profesní praxe, údaj o zaměstnavateli.
vztah k dodavateli (pracovněprávní, smluvní),
stručný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky,
u jednotlivých pozic členů týmů bude doložen CV jednotlivých členů týmu vč. popisu větších
pojistných projektů nebo škod, na kterých se podíleli.

Uchazeč je povinen uvést konkrétní jména a kontaktní údaje členů realizačního týmu, pomocí
nichž je prokazováno splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, seznam osob bude
uveden v příloze smlouvy.
Do přílohy smlouvy je uchazeč uvede také jména dalších členů týmu, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky, ale u nichž není prokázání splnění kvalifikace vyžadováno.
Zadavatel očekává přidělení osobního makléře, případně jeho zástupce, případně i osobního
likvidátora.
Hodnoceny budou údaje poskytnuté k personálnímu zajištění (vedoucí týmu, likvidátor, rizikový
manažer oceňování nemovitostí, administrativní pracovník pro zajištění správy vozového parku), a
to na stupnici bodů 0 (nedostatečné) až 20 (výtečné), přičemž se zohlední následující body:
→ Více body bude hodnocen tým uchazeče, pro který bude detailně a konkrétně doloženo
adekvátní vzdělání členů týmu a jejich profesní zaměření, zejména v oboru pojištění
anebo správy pojištění.
→ V případě splnění požadavků na danou pozici člena týmu bude přiděleno každé osobě
v týmu:
10 bodů za každou referenční službu nad stanovený rozsah
2 body za každý rok praxe navíc
Maximální bodové ohodnocení u každé pozice člena týmu: 50 bodů
→ Více body bude hodnocen tým uchazeče, který detailně a konkrétně doloží předchozí
zkušenosti Dodavatele ve zprostředkování pojištění.
10 bodů pro každou pozici při předložení rozšiřujícího vzdělání (ukončeného nebo
probíhajícího), a to u každé jednotlivé pozice člena týmu
Maximální bodové ohodnocení v rámci tohoto bodu: 50 bodů
→ Vyššími body bude hodnocen vyšší počet osob, zabývajících se likvidací, když každý další
likvidátor nad rámec kvalifikačního předpokladu, a to za každou další osobu likvidátora
bude v rámci hodnocení pozice likvidátor uděleno 10 bodů
Maximální bodové ohodnocení v rámci tohoto bodu: 30 bodů
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Do celkového hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria vstupují body od jednotlivých osob podle
následujícího klíče:
Body v rámci tohoto kritéria = VT*0,4 + LIK*0,3 + RM*0,2 + ADM*0,1
Rozsah a nabízená kvalita činnosti služeb uchazeče (zejména likvidace pojistných událostí, SW
podpora a risk managment)
Hodnoceny budou údaje poskytnuté uchazečem, a to na stupnici bodů 0 (nedostatečné) až 30
(výtečné), přičemž se zohlední forma, způsob a ucelenost předloženého návrhu likvidace
pojistných událostí, řešení v oblasti risk managementu, rozsáhlost a forma SW podpory pro
zadavatele (např. hlášení a správa pojist. událostí, informační program pro zadavatele atd.). Vliv
na výši bodů bude mít i forma řízení ve společnosti, např. certifikát ISO apod.
V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocen uchazečem předložený „Plánu personálního
zajištění“, který bude obsahovat popis fungování týmu jako celku a plánovaného modelu
komunikace se zadavatelem, když tato část bude hodnocena na stupnici bodů 0 (nedostatečné)
až 20 (výtečné). Více body bude hodnocen tým uchazeče, který detailně a konkrétně popíše
fungování týmu jako celku vč. textového popisu plánovaného modelu komunikace se zástupcem
zadavatele.
V rámci tohoto kritéria bude hodnoceno také případné nabídnuté rozšíření servisu makléře o
oblasti související s předmětem plnění, když tyto doplňkové služby uchazeče zadavatel může
přijmout i odmítnout s ohledem na potřebnost a erudovanost v dané oblasti. Toto rozšíření o
doplňkové služby makléře bude hodnoceno následovně:
V případě, že zadavatel doplňkovou službu vyhodnotí jako pro něj vhodnou, přidělí uchazeči
v rámci tohoto kritéria 5 bodů. V opačném případě - pokud služba nebude pro zadavatele
efektivní či potřebná, nebude přidělen žádný bod.
Na závěr hodnocení nabídky budou v rámci tohoto dílčího kritéria přidělené body sečteny a
sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, když následně bude přiřazeno
nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení, a to
o podle míry splnění kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce.

11. Další podmínky pro výkon činnosti:
Vybraný uchazeč musí vykonávat předmět veřejné zakázky v souladu se všemi zákonnými
normami a dalšími souvisejícími předpisy, které vymezují požadavky na provedení makléřských
služeb, zejména zákonem č. 170/2018., o distribuci pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Pojišťovací zprostředkovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ust. § 127 zákona
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.
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Pojišťovací zprostředkovatel se zavazuje pro potřebu klienta (zadavatele) uschovat doklady, které
nabyl v souvislosti s poskytováním plnění této smlouvy, a to po dobu platnosti této smlouvy.
12. Ostatní podmínky:
Výběrové řízení je vyhlášeno jako jednokolové.
Uchazeč podáním nabídky vyjadřuje svůj souhlas se všemi podmínkami tohoto výběrového řízení.
13. Další podmínky:
-

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách

-

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky a to písemně a všem účastníkům shodně

-

Zadavatel i vybraný dodavatel souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy na profilu
zadavatele a dále v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v účinném znění, také v registru
smluv.

-

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
s žádným uchazečem smluvní vztah

-

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit

-

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu

-

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky malého rozsahu

-

Zadavatel předložené nabídky nevrací

-

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel účastníkům výběrového řízení nehradí

Veřejná zakázka je vypsána na základě usnesení Rady města Šumperka č. 1062/2019
ze dne 26.09.2019.
Přílohy:
č. 1 – Nabídkový list
č. 2 – obchodní podmínky – návrh Smlouvy o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře
V Šumperku dne: 27. 09. 2019

Ing. Hana Répalová
vedoucí majetkoprávního odboru
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