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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Identifikační údaje zadavatele
Veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
Obchodní název
Sídlo
IČO, DIČ
Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat
(dále jen „zadavatel“)

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
00303461, CZ00303461
Mgr. Tomáš Spurný, starosta

Název veřejné zakázky:
„Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož
nabídka byla v zadávacím řízení na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku zadávanou
v jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 63 a násl. zákona vybrána, je:
Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti
Obchodní název
Sídlo
IČO
Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat
Celková nabídková cena za celou dobu
pojištění, tj. 1.3.2020-28.2.2023

Část 2: Pojištění motorových vozidel
Obchodní název
Sídlo
IČO
Jméno a příjmení osoby oprávněné za
zadavatele jednat
Celková nabídková cena za celou dobu
pojištění, tj. 1.3.2020-28.2.2023
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Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
45272956
Ing. Josef Sluka, vedoucí upisovatel
Zlatomila Černá, specialista korporátního obchodu
4.650.000,-Kč (není předmětem DPH)

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
45272956
Ing. Josef Sluka, vedoucí upisovatel
Zlatomila Černá, specialista korporátního obchodu
572.520,-Kč (není předmětem DPH)

Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že byla v každé části veřejné zakázky podána pouze jedna nabídka,
nebylo hodnocení nabídek prováděno, a to s ohledem na ust. § 122 odst. 2 zákona, tzn. pokud je
v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení
hodnocení.
Na základě posouzení předložené nabídky, a to jak pro část 1, tak pro část 2 veřejné zakázky
dodavatel Generali Česká pojišťovna a.s. splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to v obou
částech.
Vybraný dodavatel v nabídce doložil:
Čestné prohlášení, podepsané dne 18.2.2020 Ing. Josefem Slukou a Zlatomila Černá,
podepsáno elektronicky, podpisy s důvěryhodným certifikátem.
Prokázání základní způsobilosti

Prokázání profesní způsobilosti

Doložena plná moc pro Ing. Josefa Sluku a Zlatomilu Černou, oba doklady jsou
z 23.12.2019 a konvertované do elektronického originálu, když u zmocnění p. Sluky je
platnost datována do 30.6.2021 a pro paní Zlatomilu Černou shodně do 30.6.2021.
Výpis z obchodního rejstříku, vydaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464 ze
dne 17.2.2020 - elektronicky podepsaný výpis z veřejných rejstříků poskytnutý soudem.
Rozhodnutí MF o povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a
činností souvisejících - konverze ze dne 18,9,2018 – elektronický originál
Osvědčení ČNB povolení k pojišťovací činnosti, č.j. 2010/3213/570 ze dne 9.4.2010,
vydané dodavateli Česká pojišťovna a.s. (předchůdce účastníka JŘBU) – elektronický
originál (konverze ze dne 27.10.2017)
Potvrzení o členství v ČAP ze dne 13.1.2020, podepsáno oprávněnou osobou (Mgr.
Janem Matouškem), konverze – elektronický originál.

Seznam významných služeb ze dne 18.2.2020 – podepsáno na základě pověření
elektronicky Ing. Josefem Slukou a Zlatomilou Černou, podpisy s důvěryhodným
certifikátem.
Pojistníkem jsou Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Město Příbor a Statutární
město Ostrava.
Bližší struktura:
- alespoň dvě služby s hodnotou pojištěného majetku činila alespoň 2,5 mld Kč,
současně z toho alespoň jedna služba byla poskytnuta zadavateli obci či městu nebo
Prokázání technické kvalifikace
státní správě - Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, a Statutární město Ostrava.
- dvě služby obsahovaly pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti vč. výkonu
městské policie a organizační složky sboru dobrovolných hasičů – pojištění u Města
Příbor a Statutárního města Ostrava (viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7282863),
shodné organizace jsou pojištěny u MSK a OLK – možné telefonické ověření platnosti
údajů z nabídky
- alespoň jedna služba obsahovala pojištění lesů o výměře 1.000 ha – viz Olomoucký
kraj zjištěno na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3880004
a https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=100938
Dokument doložen – použit vzor - podepsán dne 18.2.2020 Ing. Josefem Slukou a
Čestné prohlášení dodavatele o neexistenci
Zlatomilou Černou, podepsáno elektronicky, podpisy s důvěryhodným certifikátem.
střetu zájmů
Prohlášení účastníka k nabídce
Podepsaný návrh pojistné smlouvy pro část 1
Podepsaný návrh pojistné smlouvy pro část 2

Dokument doložen – použit vzor - podepsán dne 18.2.2020 Ing. Josefem Slukou a
Zlatomilou Černou, podepsáno elektronicky, podpisy s důvěryhodným certifikátem.
Kontaktní osoba uvedena (Nikola Kubátová)
Doložen - podepsán dne 18.2.2020 Ing. Josefem Slukou a Zlatomilou Černou,
podepsáno elektronicky, podpisy s důvěryhodným certifikátem.
Doložen - podepsán dne 18.2.2020 Ing. Josefem Slukou a Zlatomilou Černou,
podepsáno elektronicky, podpisy s důvěryhodným certifikátem.

Do pojistných smluv zapracovány obchodní a
Ano – v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele
platební podmínky

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení se zadavatel rozhodl uzavřít
pojistnou smlouvu pro část 1 a pojistnou smlouvu pro část 2 veřejné zakázky s vybraným
dodavatelem Generali Česká pojišťovna a.s.
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Toto oznámení o výběru dodavatele se v souladu s článkem 11.6 zadávací dokumentace a dle
§ 53 odst. 5 zákona považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst.
2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka
č. 1610/20 ze dne 20.02.2020.
V Šumperku dne 24.02.2020
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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