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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, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části
3.

Druh zadávacího řízení

jednací řízení bez uveřejnění
4.

Zpřístupnění informací

Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo dne 02.03.2020 uveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek pod Evidenčním číslem formuláře F2020-007749 a Evidenčním číslem zakázky Z2020007749.
Příslušné pojistné smlouvy (jak k Části 1, tak k Části 2) byly podepsány ke dni 26.02.2020.
Pojistné smlouvy byly uveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění, dne 27.02.2020.
5.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kód):

CPV kód a název:
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

6.

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., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a to na na dobu 36 měsíců od 1. 3. 2020 do
28. 2. 2023, a to pro obě části shodně.
Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1A a příloze
č. 1B zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka byla rozdělena na části:
Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, poškození
zateplené fasády, pojištění nákladů na demolici, odstranění…atd, pojištění skel, elektroniky,
strojních zařízení, pojištění lesů atd. – blíže viz Příloha č. 1A zadávací dokumentace - Specifikace
pro Část 1.
Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti zadavatele - blíže viz Příloha 1A zadávací dokumentace
- Specifikace pro Část 1.
Část 2: Pojištění motorových vozidel
Havarijní pojištění vozidel vč. pojištění výhledových skel, zavazadel, úrazu dopravovaných osob a
tzv. povinné ručení – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další – viz
Příloha č. 1B zadávací dokumentace - Specifikace pro Část 2.
7.

Označení účastníků zadávacího řízení včetně nabídkové ceny:

V zadávacím řízení byly podány nabídky níže uvedeným účastníkem.
Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti
Obchodní název
Sídlo
IČO
Celková nabídková cena za celou dobu
pojištění, tj. 1.3.2020-28.2.2023

Část 2: Pojištění motorových vozidel
Obchodní název
Sídlo
IČO
Celková nabídková cena za celou dobu
pojištění, tj. 1.3.2020-28.2.2023

2|5

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
45272956
4.650.000,-Kč (není předmětem DPH)

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
45272956
572.520,-Kč (není předmětem DPH)

8.

Označení účastníků vyloučených ze zadávacího řízení a odůvodnění vyloučení

Žádný z účastníků nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.
9.

Označení vybraného dodavatele

Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti
Obchodní název
Sídlo
IČO
Celková nabídková cena za celou dobu
pojištění, tj. 1.3.2020-28.2.2023

Část 2: Pojištění motorových vozidel
Obchodní název
Sídlo
IČO
Celková nabídková cena za celou dobu
pojištění, tj. 1.3.2020-28.2.2023

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
45272956
4.650.000,-Kč (není předmětem DPH)

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
45272956
572.520,-Kč (není předmětem DPH)

Odůvodnění výběru dodavatele pro část 1 a pro část 2:
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.
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.

10.

Cena sjednaná ve smlouvě

Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti
Cena sjednaná ve smlouvě činí 4.650.000,-Kč.
Část 2: Pojištění motorových vozidel
Cena sjednaná ve smlouvě činí 572.520,-Kč.

3|5

11.

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

12.

-

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nebylo použito.
13.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. a)
ZZVZ, jestliže podstatně nezmění zadávací podmínky oproti předchozímu zjednodušenému
podlimitnímu řízení, v němž nebyly podány žádné nabídky, a to v žádné z částí předmětné veřejné
zakázky.
Zadavatel se rozhodl využít zákonné možnosti a zadat v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou
zakázku s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno
na části“ se stejným předmětem plnění jako ve zrušeném zjednodušeném podlimitním řízení.
Zadavatel splnil i druhou podmínku použití jednacího řízení bez uveřejnění, tzn. neměnil
podstatně zadávací podmínky.
Zadavatel si před zahájením jednacího řízení bez uveřejnění provedl průzkum ohledně
předchozího – zrušeného zadávacího řízení a zejména prověřil, že kvalifikace i předmět plnění
jsou relevantně nastaveny. S ohledem na současný okruh účastníků zadavatel konstatoval, že
předmětný rozsah předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky může plnit vícero dodavatelů.
Současně zadavatel vzal v úvahu potřebu zajištění plnohodnotné pojistné ochrany k datu
1.3.2020.

14.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebyl použit.

15.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo zavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno, dynamický nákupní systém nebyl použit.

16.

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

Jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických prostředků nebyly
použity.
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17.

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

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
18.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
19.

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

Prokázání obratu nebylo požadováno.
V Šumperku dne: 17.03.2020

Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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