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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 M AJ E T K U A O D P O V Ě D N O S T I 2022
_____________________________________________________________________
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 Minarik, +420 511 192 220, minarik.m@czechglobe.cz

II.

V E Ř E J N Á Z AK Á Z K A

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je:
A. Pojištění majetku zadavatele (tj. živelné pojištění, pojištění pro
případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu) a
B. Pojištění odpovědnosti zadavatele
Předmět zakázky je blíže vymezen v části „IV. Pojištění“ této zadávací
dokumentace

URL zakázky

https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000362

Předpokládaná hodnota

2.000.000 Kč

CPV

66515200-5 Pojištění majetku
66516000-0 Pojištění odpovědnosti za škodu

Druh veřejné zakázky

Služby

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Společensky odpovědné zadávání
Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické
parametry, zohledňuje rovněž související dopady zejména pak v oblasti zaměstnanosti, sociálních a
pracovních práv a životního prostředí.
Zadavatel od dodavatele požaduje zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání,
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na
plnění dané veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je dále povinen zajistit splnění tohoto požadavku
zadavatele i u svých poddodavatelů.
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SPRÁVA POJIŠTĚNÍ

III.

Správou pojištění je pověřena společnost.
Název

FT makléřská, s.r.o.

IČO

28323670

Sídlo

Okružní 1, 638 00 Brno

Kontaktní osoba pro
technické záležitosti
týkající se tohoto VŘ

Jiří Trojan

IV.

POJIŠTĚNÍ

V této části zadávací dokumentace je uveden předmět pojištění, rozsah pojištění, dále je určen
minimální limit pojistného plnění a maximální výše spoluúčasti.
Obecné požadavky
Místa pojištění: Území pro pojištění elektronických zařízení SVĚT (vč. pojištění odpovědnosti) bez
bližší specifikace, jinak území České republiky bez bližší specifikace.
Vedle maximální výše spoluúčasti nelze stanovit procentuální podíl spoluúčasti.
Veškeré uvedené pojistné částky jsou agregované, zadavatel nebude pojišťovnám předkládat
seznam věcí, kterých se částka týká (ani všech věcí, ani věcí financovaných z projektu, ani
elektroniky), ani znalecké posudky k ocenění jejich hodnoty.
Podmínky uvedené v této části zadávacích dokumentace 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.
Veškeré podmínky uvedené v této části zadávací dokumentaci, nebo podmínky shodného
obsahu, musí být součástí návrhu smlouvy nebo jeho příloh.
1.

V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel
poskytne plnění v nové ceně.

2.

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních
či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v
rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

3.

Pojistné plnění lze poskytnou pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění,
pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.

Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 10 % pojistné částky pojištěné věci. Toto
omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob.

5.

Pojištění budov, hal a staveb (dále jen nemovitosti) se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku
pojištěných nebezpečí na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně
těch, k nimž je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve výstavbě
anebo před kolaudací, pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí škody na pojištěného,
jakož i na věcech v takové nemovitosti umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo
bezprostředně v důsledku stavebně montážní činnosti.

6.

Pojistitel poskytne pojistné plnění i na součástech a příslušenství nemovitosti, reklamních
panelech a jiných součástech a příslušenství nemovitosti na plášti objektů, pokud budou tyto
věci pevně spojeny se stavbou (nemovitostí) nebo připevněním své konstrukce k jiné stavbě,
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nebo ke konstrukci zapuštěné do zpevněné plochy nebo jsou na betonových patkách
zapuštěných do země, případně je použit jiný vhodný způsob uchycení ztěžující pro svoji velkou
hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu jeho odcizení.
A. P O J I Š T Ě N Í M AJ E T K U Z AD AV AT E L E
1. Pojištění souboru věcí
Předmět pojištění

Agregovaná pojistná částka

Soubor nemovitostí a staveb, komunikací a zpevněných ploch,
stavebních příslušenství a vybavení staveb, vlastních stavebních
úprav, a věcí movitých vlastních i cizích, vč. zásob a cenností, FVE,
prototypy. Vyjma letounu, software a motorových vozidel.

900.000.000 Kč

Minimální limit
pojistného plnění

Maximální
spoluúčast

Bez limitu

100.000 Kč

Zemětřesení

70.000.000 Kč

100.000 Kč

Záplava, povodeň, areál Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

50.000.000 Kč

100.000 Kč

5.000.000 Kč

100.000 Kč

500.000 Kč

100.000 Kč

20.000.000 Kč

50.000 Kč

1.000.000 Kč

50.000 Kč

500.000 Kč

50.000 Kč

5.000.000 Kč

50.000 Kč

100.000 Kč

5.000 Kč

2.000.000 Kč

20.000 Kč

100.000 Kč

10.000 Kč

2.000.000 Kč

10.000 Kč

Předmět pojištění
Živelní pojištění (sdružený živel)
Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla

Záplava, povodeň, neuvedené místa povodňová zóna 1-3
Záplava, povodeň, neuvedené místa povodňová zóna 4
Vodovodní škody, vystouplá kanalizace, vichřice, krupobití,
sesuv nebo zřícení zemin, skal, lavin, pád stromu, stožáru a
jiných předmětů, tíha sněhu, námraza, náraz vozidla, kouř,
Ztráta vody z vodovodního řádu
Přepětí, atmosférické srážky „zatečení“, únik vody z
klimatizace
Likvidace suti
Poškození stavebních součástí včetně pláště působením
hmyzu a zvířat
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění pro případ vandalismu
Sprejerství
Ostatní vandalismus

_____________________________________________________________________
Strana 3 (celkem 12)

Po ji št ění m aj et ku a o dpov ěd nos t i 2 0 22

_____________________________________________________________________
Obecná ujednání
1.

Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu, pak se pro účely této pojistné smlouvy ujednává,
že ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a
pojistitel akceptuje pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek.

2.

Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je
automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10 %, nebude
pojistitel požadovat doplatek pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných
částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více
než 10 %. Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou
použitou pro výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě.

3.

Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení
pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10 %.

4.

Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou
o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

5.

Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti s
pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.

Živelní pojištění
1.

Plnění z pojištění rizika záplavy a povodně není omezeno skutečností, že záplava a povodeň
měla charakter záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou
periodu/frekvencí (např. 20letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové
periodě/frekvenci závislé.

2.

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na
součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.

3.

Ujednává se, že škody způsobené riziky „záplava, povodeň“ a nastalé z jedné příčiny během 72
hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast,
pro riziko „vichřice a krupobití“ platí časová lhůta 48 hodin. Toto se vztahuje také na případy,
kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

4.

Pojištění „záplava, povodeň“ resp. „vodovodních škod“ se vztahuje i na škody způsobené
zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí.

5.

Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních
potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na
těchto zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve
vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí.

6.

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků
na věci nebo na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž
došlo v důsledku působení blesku na tato vedení je tímto také pojištěn.

Pojištění pro případ odcizení, Pojištění pro případ vandalismu
1.

Pojištění se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn.

2.

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a
to bez ohledu na to, zda toto poškození/ zničení nesouvisí s pokusem o vloupání, či s vloupáním.

3.

Pojištění se vztahuje i na případ odcizení přepravované mobilní elektroniky z dopravního
prostředku (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu). Místem pojištění pro mobilní
elektroniku je území SVĚT. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění: 2.500.000 Kč

4.

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky
(např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím
tohoto odstavce poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně
vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí
bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci
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pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného
plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto
konzervaci pojištěné věci. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění: 100.000 Kč
5.

V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění,
budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich
odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění.

6.

Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na
odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem
úmyslně poškozených a zničených věcí (vandalismus).

Podmínky zabezpečení
1.

Za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený
pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i
prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za uzavřený prostor se
dále považují také staveništní mobilní buňky. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují i
požární dveře, prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy.
Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy
nemusí být mechanicky zabezpečeny.

2.

Elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové
dokumentace nebo dle ČSN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je
vyveden do místa se stálou obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a
vrátnice).

3.

Pojistitel poskytne u věcí na oploceném prostranství pojistné plnění: je-li předmět pojištění v
době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové minimální
výšce 160 cm a uzamčenými vraty. Snadno přenosné nářadí a stroje jsou uloženy v uzamčené
schránce, a to do limitu: 300.000 Kč
Do limitu 500.000 Kč na oploceném prostranství instalována funkční EZS se signálem
vyvedeným min. na tři mobilní telefony.

4.

Pojistitel poskytne pojistné plnění: jestliže pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci
nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, a to
do limitu: 2.000.000 Kč

5.

Pojištění se vztahuje i na odcizení pojištěné věci krádeží, při které pachatel nepřekonal překážky
chránící pojištěnou věc před odcizením (prostá krádež). Toto pojištění se vztahuje výlučně na
přístroje a obdobná zařízení určená k měření a dalším výzkumným činnostem, umístěná volně
v terénu (pole, potoky, apod.). Roční limit plnění pro prostou krádež činí 100.000 Kč, spoluúčast
1.000 Kč, územní rozsah ČR.

6.

Pro limit 300.000 Kč bude v otevřeném prostoru dostatečným zabezpečením:
Předmět je připevněný nerozebíratelným způsobem k zemi, konstrukcím, případně obdobným
věcem, nebo jeho rozměry, nebo hmotnost neumožňuji manipulaci bez použití technický
zařízení pro přesun

7.

Pro limit 300.000 Kč bude ujednáno, že za dostatečné zabezpečení se považuje, že: Předmět
je uložen v zavazadlovém prostoru automobilu.

8.

Pro limit 1.000.000 Kč bude v uzavřeném prostoru dostatečným zabezpečením:
 Jeden bezpečnostní systém (zámek, kování, vložka), případně elektronickým zámkem
ovládaným čtečkou magnetických karet, čipů, prstů.
 Dveře řádně uzamčeny, s výjimkou nouzových požárních únikových východů, nebude
rozhodné, zda jsou dveře plné nebo prosklené.
 Okna řádně uzavřená bez dalšího zabezpečení.

9.

Pro limit 1.500.000 Kč bude v uzavřeném prostoru dostatečným zabezpečením:
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 Jeden bezpečnostní systém (zámek, kování, vložka), případně elektronickým zámkem
ovládaným čtečkou magnetických karet, čipů, prstů.
 Dveře řádně uzamčeny, s výjimkou nouzových požárních únikových východů, nebude
rozhodné, zda jsou dveře plné nebo prosklené.
 Okna řádně uzavřena bez dalšího zabezpečení.
 Funkční EZS napojené na 3 mobilní telefony
10. Pro limit 2.000.000 Kč bude v uzavřeném prostoru dostatečným zabezpečením:
 Jeden bezpečnostní systém (zámek, kování, vložka), případně elektronickým zámkem
ovládaným čtečkou magnetických karet, čipů, prstů.
 Dveře řádně uzamčeny, s výjimkou nouzových požárních únikových východů, nebude
rozhodné, zda jsou dveře plné nebo prosklené.
 Okna řádně uzavřena bez dalšího zabezpečení.
 Funkční EZS napojené na PCO.
2. Připojištění skel
Předmět pojištění
Zasazená a osazená skla a obdobné materiály včetně
reklamních poutačů, včetně polepů, nápisů, čidel, fólií,
včetně nákladů na provizorní zakrytí.

Minimální limit
pojistného plnění

Maximální
spoluúčast

1.000.000 Kč

20.000 Kč

Vnější i vnitřní
Rozsah pojištění: allrisk, první riziko

1.

Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení,
nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.

2.

Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové
zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí
nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných
mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.

3.

Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich
elektrické instalace a nosné konstrukce.

4.

Pojištění se vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.

5.

Pojištění se vztahuje i na obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlících, střechách, obytných
stěnách a ve vitrínách.

3. Připojištění elektronických zařízení
Předmět pojištění
Soubor cizích a vlastních elektronických zařízení
s agregovanou pojistnou částkou 350,000.000 Kč

Minimální limit
pojistného plnění

Maximální
spoluúčast

65.000.000 Kč

50.000 Kč

Rozsah pojištění: allrisk, živel a odcizení je zahrnuto
v souborech
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Územní rozsah SVĚT
1.

Nesmí být vyloučeno, že elektronika může být použita i k užívání na palubě letadla,
samozřejmě i k měření za letu ve vzduchu, případně škody způsobené při nehodě
letounu.

2.

Krytí musí být minimálně do 15 let stáří přístroje, kdy parciální škody i totální škody budou
hrazeny v nové ceně.

3.

Pojištění se vztahuje i na případ poškození přepravované mobilní elektroniky v dopravním
prostředku při dopravní nehodě (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu). Místem pojištění
pro mobilní elektroniku je území SVĚT. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění: 2.500.000 Kč

4. Připojištění strojních zařízení
Minimální limit
pojistného plnění

Předmět pojištění
Soubor cizích a vlastních strojních zařízení včetně
mobilních, první riziko

Maximální
spoluúčast

2.000.000 Kč

Rozsah pojištění: allrisk, živel a odcizení je zahrnuto
v souborech

50.000 Kč

Územní rozsah ČR
1.

Krytí musí být minimálně do 15 let stáří přístroje, kdy parciální škody i totální škody budou
hrazeny v nové ceně.

B. P O J I Š T Ě N Í O D P O V Ě D N O S T I Z AD AV AT E L E
Minimální limit
pojistného plnění

Maximální
spoluúčast

Obecná odpovědnost svět

50.000.000 Kč

50.000 Kč

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem
(územní rozsah SVĚT bez USA a Kanady)

50.000.000 Kč

50.000 Kč

Odpovědnost za věci převzaté

1.000.000 Kč

50.000 Kč

Čisté finanční škody

1.000.000 Kč

50.000 Kč

Čisté finanční škody vadným výrobkem (územní rozsah
SVĚT bez USA a Kanady

1.000.000 Kč

50.000 Kč

Odpovědnost za věci užívané

5.000.000 Kč

50.000 Kč

Regresy zdravotních pojišťoven (zaměstnanci)

5.000.000 Kč

50.000 Kč

Regresy náhrady dávky nemocenského pojištění

1.000.000 Kč

50.000 Kč

Ekologická újma

2.000.000 Kč

50.000 Kč

10.000.000 Kč

50.000 Kč

Předmět pojištění

Škody způsobené strojní činností
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V.

POJISTNÉ OBDOBÍ

Předpokládaný začátek pojistného období
Konec pojistného období
VI.

1. 7. 2022
30. 6. 2023

ŠKODNÍ PRŮBĚH

V minulém pojistném období v předchozích dvou letech vznikly následující škody:
Riziko – vichřice – 1.300.000 Kč
Riziko – vichřice – 130.000 Kč
Riziko – elektronika – 470.000 Kč
VII.

K V AL I F I K AC E

Účastník je povinen prokázat splnění následující kvalifikace:
1.

Základní způsobilost
Účastník je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1. až 3.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v účinném znění (dále jen zákon),
doklady uvedenými v § 75 odst. 1 zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

2.

Profesní způsobilost
Účastník je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona
v následujícím rozsahu:

2.1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní účastník zapsán. Výpis nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
2.2. Doklad o oprávnění k podnikání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky. Povolení k provozování pojišťovací činnosti dle zákona č. 363/1999
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Prokazování kvalifikace
Kvalifikace se prokazuje shora uvedenými doklady, postačí prosté kopie dokladů.
Doklady lze v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, nahradit výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona či certifikátem systému certifikovaných
dodavatelů nebo osvědčením, které je obdobou certifikátu, pocházející z jiného členského státu
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má
dodavatel sídlo, a to dle § 234 zákona. Doklady mohou být nahrazeny čestným prohlášením (může
být např. použít vzor v příloze) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 zákona.
Účastníci prokazují kvalifikaci získanou v zahraničí podle § 81 zákona. Při společné účasti
dodavatelů se použije § 82 zákona. Kvalifikace se prostřednictvím jiných osob (subdodavatelů)
prokazuje způsobem podle § 83 zákona.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný rovnocenný doklad.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci.
Změní-li se kvalifikace účastníka, postupuje se podle § 88 zákona.
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Účastník, s nímž má být uzavřena smlouva, předloží originály nebo ověřené kopie dokladů, a
to do 10 pracovních dnů ode dne vyzvání vybraného účastníka. Pokud nebudou ve stanovené
lhůtě tyto doklady předloženy, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat uchazeče, jehož nabídka
se umístila jako druhá v pořadí, přičemž obdobně bude postupovat u všech ostatních
uchazečů, pokud nepředloží tyto doklady a neposkytnou tak součinnost.
VIII.

HODNOCENÍ

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocena bude nejnižší
nabídková cena.
Hodnocena bude nabídková cena za celou dobu trvání pojistné smlouvy (tj. od 1. 7. 2022, do
30. 6. 2023) pojištění uvedená v návrhu smlouvy či 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 k navýšení rozsahu pojištěných předmětů nebo agregované
částky, nebo navýšení vyčerpaných limitů plnění, je pojistitel povinen nabídku předložit. Pojistitel je
povinen v nabídce nabídnout cenu odpovídající cenové hladině uzavřené smlouvy nebo částku pro
pojištěného výhodnější.
Nabídkové ceny budou seřazeny podle velikosti. Nejvhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou za celou dobu trvání pojistné smlouvy.
Bude-li stejnou nabídkovou cenu obsahovat více nabídek, bude za výhodnější považována ta
nabídka, která byla podána dříve.
O B S AH N AB Í D K Y

IX.

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.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

3.

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

4.

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

5.

Informace o tom, kde jsou která předepsaná ujednání obsažena.

6.

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

X.

P O D Á N Í N AB Í D K Y

Lhůta

28. 6. 2022, 10:00

Místo

Sídlo zadavatele

Způsob

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě.

Podání nabídky v elektronické podobě
Na adresu https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000362 prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele.
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Podmínkou pro podání nabídky je registrace v nástroji a přihlášení do něj; k tomu je potřeba mít
běžné kancelářské vybavení (počítač) s požadovaným nastavením a připojení k internetu. Pro
registraci do nástroje a pro provádění úkonů v nástroji je vyžadován uznávaným elektronickým
podpisem (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). Nabídka bude
podepsána zaručeným el. podpisem a šifrována.
Bližší informace pro použití elektronického nástroje jsou dostupné na profilu zadavatele, pod URL
https://zakazky.czechglobe.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
Základní podmínky
a) Velikost žádného ze souborů nabídky nesmí přesáhnout 25 MB.
b) Dokumenty anebo nabídka jako celek, které mají být podepsány osobou oprávněnou jednat
za dodavatele či jménem dodavatele (zejména návrh smlouvy a čestná prohlášení), musejí
být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
c) Soubory nabídky musejí být podány v obecně rozšířených formátech (zejm. *.pdf; *.jpg,
*.png, *.rtf formáty Microsoft Office (Word, Excel) nebo Open Office).
Požadavky na provoz nástroje
E-ZAK je tzv. webovou aplikací, pro jeho provozování na straně uživatele postačí běžný internetový
prohlížeč (Mozilla Firefox, Chrome, MS Edge, MS Internet Explorer), nejlépe novější verze, s
několika níže uvedenými nastaveními.
Zadavatel doporučuje uchazeči před „ostrým“ podáním nabídky, provést nejdříve test podání
elektronické nabídky, a to přes Test nastavení prohlížeče a systému, který se nachází na titulní
straně E-ZAK webové aplikace. Úspěšným provedením tohoto testu si uchazeč ověří schopnost
podat řádně elektronickou nabídku prostřednictvím E-ZAK webové aplikace.
Prohlížeč Chrome, Mozilla Firefox a Edge již nepodporují Java applety. V systému E-ZAK je pro
podpis přes JAVU (pro podepisování z uložiště certifikátů nebo pomocí čipových karet) k dispozici
spuštění JAVA aplikace, za jejíž pomocí se aktivuje Java komponenta Signer.
Pro funkcionalitu aplikace je nezbytnou podmínkou používat prohlížeč s podporou JavaScriptu, aby
byl JavaScript povolen a bylo povoleno také ukládání souborů Cookies.
Dále pro práci s elektronickým podpisem, který je používán při posílání zpráv a elektronických
nabídek, je potřeba mít v prohlížeči nainstalovánu a povolenu Oracle Javu (resp. JRE – Java
Runtime Environment) nejlépe v nejnovější verzi. Existují i alternativní verze javy, fungování šifrování
a elektronického podpisu u nich však není garantováno. Pro prohlížeče Chrome od verze 45, Mozilla
Firefox a Microsoft Edge od verze 12 je k dispozici alternativní řešení bez použití java appletu. Během
odesílání nabídky můžete být vyzváni k povolení spuštění java appletu Cipher určeném pro šifrování
obsahu nabídky, resp. žádosti o účast v prohlížeči. Je nezbytné jeho spuštění povolit, tj. kliknout na
tlačítko „Run“ v dialogu.
Elektronický podpis
V souladu s právní úpravou je vyžadováno podepisování tzv. uznávaným elektronickým podpisem
(tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). V době vydání této příručky
vydávali v ČR kvalifikované certifikáty tři akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:
● Česká pošta, s.p. (http://qca.postsignum.cz)
● eIdentity, a.s. (http://www.eidentity.cz)
● První certifikační autorita, a.s. (http://www.ica.cz)
Aktuální seznam naleznete na stránkách http://www.mvcr.cz/
Akceptovány jsou též elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném
zahraničním
poskytovatelem
dle
seznamu
uvedeném
na:
http://eutsl.3xasecurity.com/tools/index.jsp.
Nevyhoví-li nabídka uvedeným požadavkům na způsob podání nabídky nebo není–li
doručena včas, nepovažuje se nabídka za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.
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O T E V Í R Á N Í N AB Í D E K

XI.

Lhůta 28. 6. 2022, 10:00
Místo Sídlo zadavatele
XII.

P R Ů B Ě H Z AD Á V AC Í H O Ř Í Z E N Í

Zadavatel posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
Podmínky účasti v zadávacím řízení jsou:
a) technické podmínky,
b) obchodní a jiné smluvní podmínky a
c) naplnění požadavků na obsah, formu a způsob podání nabídky.
Po posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení budou nabídky hodnoceny.
XIII.

D AL Š Í P O D M Í N K Y

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 2 měsíců.
Zadavatel si vyhrazuje, že v případě podání společné nabídky, ponesou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky všichni dodavatelé, kteří podali společnou nabídku, společně a nerozdílně.
V případě společné účasti dodavatelů, s nimiž má být uzavřena smlouva, dodavatelé, s kterými má
být uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky předloží smlouvu nebo jiný doklad, z něhož vyplyne,
že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé, kteří podali společnou nabídku,
společně a nerozdílně.
Vybraný dodavatel se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, předloží písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu dodavatele s
uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v
dokumentaci o veřejné zakázce. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli uvedeným postupem
zjistit, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.
Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém nebo slovenském jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky
a zadávání veřejné zakázky zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací
podmínky.
Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť plnění zakázky tvoří jediný celek, který prakticky
rozdělit nelze. Případné (v daném případě nepřirozené) rozdělení by sebou bezdůvodně neslo
zásadní technická i ekonomická rizika.

XIV.

PŘÍLOHY

Zpráva o rizicích: Objekt zadavatele na adrese Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
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V Brně dne 10. 6. 2022

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., ou=65005032, cn=prof. RNDr. Ing
Michal Marek, DrSc., dr. h. c, sn=Marek,
givenName=Michal,
serialNumber=P43242
Datum: 2022.06.10 14:35:21 +02'00'

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