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Z AD Á V AC Í D O K U M E N T AC E
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

P O J I Š T Ě N Í V O Z I D E L 2020
_____________________________________________________________________

I.

V E Ř E J N Ý Z AD AV AT E L

Název

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Sídlo

Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

IČO

86652079

DIČ

zadavatel neuplatňuje odpočet DPH, pojistné částky jsou uvedeny vždy
vč. DPH

Kontaktní osoba

Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220

II.

V E Ř E J N Á Z AK ÁZ K A

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je
1.
2.
3.
4.

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
Havarijní pojištění vozidel.
Pojištění čelního skla vozidel.
Asistenční služby

Předmět zakázky je blíže vymezen v části „IV. Pojištění“ zadávací
dokumentace a v příloze č. 1.
URL zakázky

https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000296

Druh veřejné zakázky

Služby

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu.
Postupy uvedené v zákoně o zadávání veřejných zakázek se nepoužijí.

Předpokládaná hodnota

III .

300.000 Kč

S P R ÁV A P O J I Š T Ě N Í

Správou pojištění je pověřena společnost.
Název

FT makléřská, s.r.o.

IČO

28323670

Adresa

Okružní 1, 638 00 Brno

Kontaktní osoba pro

Jiří Trojan
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technické záležitosti
týkající se tohoto VŘ

IV .

POJIŠTĚ NÍ

V této části zadávací dokumentace je uveden předmět pojištění, rozsah pojištění, dále je určen
minimální limit pojistného plnění a maximální výše spoluúčasti.
Seznam aut s uvedením druhu vozidla, tovární značky, typu, rok výrobní, celková hmotnost, zdvihový
objem, výkon, RZ, pojistná částka.
Požadovaný územní rozsah pojištění je uveden v příloze k této zadávací dokumentaci pro jednotlivá
vozidla zvlášť.
Zadavatelem požadované podmínky jsou nepodkročitelné. V případě, že se uchazeč ve své nabídce
odchýlí od požadovaných parametrů způsobem pro zadavatele nevýhodným, jeho nabídka bude z
dalšího řízení vyřazena. Nesplnění níže uvedených limitů bude důvodem pro vyloučení nabídky z řízení.
Uchazeči jsou oprávnění odchýlit se ve své nabídce od požadovaných parametrů způsobem pro
zadavatele výhodnějším.
1. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
Pojištěná vozidla

Veškerá vozidla uvedená v příloze

Věcný rozsah pojištění

Dle příslušné legislativy

Limit plnění odpovědnosti na zdraví

150 milionů Kč

Limit plnění odpovědnosti za ostatní újmy

150 milionů Kč

Maximální výše spoluúčasti

Bez spoluúčasti

2. Havarijní pojištění vozidel
Pojištěná vozidla

Vozidla označená v příloze (sloupec „O“)

Věcný rozsah pojištění

All risk (havárie, živel, odcizení, vandalismus)

Územní rozsah

Uveden v příloze (sloupec „M“)

Maximální výše spoluúčasti

5% min 5.000 Kč

3. Pojištění čelního skla vozidel.
Pojištěná vozidla

Vozidla označená v příloze (sloupec „R“)

Věcný rozsah pojištění

All risk (havárie, živel, odcizení, vandalismus)

Územní rozsah

Uveden v příloze (sloupec „M“)

4. Asistenční služby
Předmětem zakázky jsou rovněž asistenční služby.
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ŠKODNÍ PRŮBĚH

V.

Od roku 2016 bylo vyplaceno na pojistném 595.000 Kč, což odpovídá 67 % pojistného za toto období.
POJISTNÉ OBDOBÍ

VI .

Předpokládaný začátek pojistného období

1. 1. 2020

Konec pojistného období

VI I.

31. 12. 2020

K V AL I F I K AC E

Uchazeč je povinen splnit následující kvalifikační předpoklady tím, že předloží níže uvedené doklady.
Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen splnit profesní kvalifikační předpoklady předložením následujících dokladů:
1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní uchazeč zapsán.
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, tj. Povolení ČNB k provozování pojišťovací činnosti, anebo
Prokazování kvalifikace
Shora citované doklady lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, či certifikátem systému
certifikovaných dodavatelů.
Uchazeči předloží prosté kopie dokladů.
Z citovaných dokladů musí být patrné, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace nastaly ve lhůtě
pro podání nabídek.

VI II .

HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena za celou dobu trvání pojistné smlouvy uvedená v návrhu smlouvy
případně součet cen uvedených v návrzích smluv.
Dodavatel je povinen stanovit cenu jako nejvyšší přípustnou, zahrnující veškeré náklady a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.
Vyzve-li pojištěný pojišťovnu kdykoliv v průběhu trvání smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího
řízení k předložení nabídky na další vozidlo, nebo k dalšímu druhu pojištění pojištěného vozidla, je
pojistitel povinen nabídku předložit. Pojistitel je povinen v nabídce nabídnout pojistné odpovídající
částkám nabídnutým v nabídce nebo částkám pro pojištěného výhodnější.

IX .

O B S AH N AB Í D K Y

Nabídka musí obsahovat alespoň:
1.

Identifikační údaje uchazeče (Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo
podnikání; identifikační číslo. V případě podání společné nabídky: Označení sdružení; identifikační
údaje členů sdružení, způsob jednání za sdružení).

2.

Seznam vozidel, uvedený v příloze k této zadávací dokumentaci, rozšířený o veškeré informaci o
ceně za určitý druh pojištění určitého vozidla.

3.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

4.

Návrh pojistné smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
V návrhu smlouvy musí být rozepsáno pojistné za jednotlivé okruhy rizik.
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5.

Veškeré dokumenty, na které návrh smlouvy odkazuje (zejm. pojistné podmínky).

6.

Doklady prokazující oprávnění osoby, jež podepsala návrh smlouvy, podepsat návrh smlouvy.

X.

P O D ÁN Í N AB Í D K Y

Lhůta

9. 12. 2019, 10:00

Místo

Sídlo zadavatele

Způsob

Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 14:30 na sekretariátu ředitele
zadavatele nebo u Davida Schücha nebo u Mgr. Michala Minaříka.

Uchazeč je povinen nabídku v tištěné podobě podat v uzavřené obálce; označené:
Nápisem NEOTVÍRAT.
Názvem veřejné zakázky.
Názvem uchazeče.
Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat.
1.
2.
3.
4.

XI .

D AL Š Í P O D M Í N K Y

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 45 dní.
Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém nebo slovenském jazyku.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky a
zadání veřejné zakázky zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací
podmínky.

XI I.

PŘÍLOHA

Příloha č. 1: Seznam vozidel
V Brně dne 26. 11. 2019

prof. RNDr. Ing
Michal Marek,
DrSc., dr. h. c

Digitálně podepsal prof. RNDr. Ing
Michal Marek, DrSc., dr. h. c
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-86652079,
o=Ústav výzkumu globální změny AV
ČR, v.v.i. [IČ 86652079], ou=65005032,
cn=prof. RNDr. Ing Michal Marek, DrSc.,
dr. h. c, sn=Marek, givenName=Michal,
serialNumber=P43242
Datum: 2019.11.26 09:00:04 +01'00'

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

_____________________________________________________________________
Strana 4 (celkem 4)

