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Výzva k podání nabídek  

  

k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle § 27 a § 31  zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  

Název veřejné zakázky:  
„Pojištění Města Kojetín“  

  

Zadavatel:  Město Kojetín 

Sídlo:  Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

IČO:  00301370 

Zastoupený:  Ing. Jiří Šírek, starosta 

Kontaktní osoba:  Ing. Hana Večeřová, MSc, vedoucí finančního odboru 

Tel.:  + 420 581 277 450 

E-mail:  radnice@radnice.kojetin.cz 

  

1. Město Kojetín jako veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ 

zadává tímto veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 a 31 ZZVZ, které spočívají v pojištění 

majetku a odpovědnosti za škodu města Kojetín    
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1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení  

Veřejná zakázka na služby je vzhledem k  předpokládané hodnotě plnění zadávána formou 

veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 ZZVZ.  

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je  pojištění majetku a odpovědnosti za škodu  města 

Kojetín  

2. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 

    1a) Živelní pojištění 

    1b) Pojištění pro případ odcizení 

    1c) Pojištění pro případ vandalismu, včetně spejerství 

    1d) Pojištění elektronických zařízení, all risk 

    1e) Pojištění odpovědnosti za škodu 

při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací (dále jen „ZD“).   

 

Podobnější popis je uveden v přílohách ZD. 

 

  

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1 200 000 Kč bez  DPH.  

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění dle § 100 odst. 3 ZZV  360 000 Kč bez DPH.  

  

 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky, specifikace 
předmětu zakázky   
  

3.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku 
Common Procurement Vocabulary  

Pojištění                                                                                  66510000 - 8 
Pojištění odpovědnosti za škodu                                                                               66516000 - 0 
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3.2 Popis předmětu plnění  
 

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Města 

Kojetín. 

 

4. Požadavky na kvalifikaci dodavatele  

Předpokladem hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení je splnění stanovených 

podmínek pro účast, tedy mj. také požadavků na kvalifikaci.  

Splněním kvalifikace se rozumí:  

a) prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ (viz odst. 4.1.),  

b) prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ (viz odst. 4.2.),  

c) prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 ZZVZ (viz odst. 4.3.).  

 

 

Prokazování kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  

Dodavatel ve své nabídce předloží doklady o kvalifikaci, které se řídí analogicky ustanovením 

dle § 53 odst. 4 ZZVZ a budou doloženy předložením příslušných dokladů v prosté kopii, 

přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit 

čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 

ZZVZ.  

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.   

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 

odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 

měsíců PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY.  

Zadavatel v souladu s § 122 ZZVZ odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů 

nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.  
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4.1 Základní způsobilost  

4.1.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:  

 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 

nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická 

osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.   

  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše 

uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, účastníli 

se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené 

podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;   
    

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek,  

   

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,  
   

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

   

e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 

němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele.  

4.1.2 Prokázání splnění základní způsobilosti  

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením prostých kopií  
   

a) výpisů z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,  
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,  
   

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

b) ZZVZ,  

   

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,  
   

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ,  
   

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.  
  

Za bezdlužnost účastníka zadávacího řízení dle výše uvedených bodů 10.1.2 písm. b), c), d) 

JE PODLE ZZVZ POVAŽOVÁN I STAV, kdy má dodavatel uzavřenou dohodu o SPLÁTKOVÉM 

KALENDÁŘI, který je z jeho strany dodržován a plněn.   

  

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby k prokázání základní způsobilosti 

použili vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.    

4.2 Profesní způsobilost  
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZV prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii:  

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

  

4.3 Technická kvalifikace  
Splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže dodavatel, který 

předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího 

řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, Ze seznamu 

významných služeb musí vyplývat, že dodavatel poskytl alespoň:  

• 2 služby, které spočívají v  pojištění majetku, a to po dobu alespoň jednoho pojistného 
roku s objemem pojišťovaného majetku min. 1 mld. Kč, či ekvivalent v cizí měně (každá 
z významných služeb) a 

• 2 služby, které spočívají v pojištění odpovědnosti za škodu, a to po dobu alespoň jednoho 
pojistného roku s limitem plnění min. 15 mil. Kč (každá z významných služeb). 
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Požadavek zadavatele na poskytnutí významné služby „v posledních 3 letech“ je splněn tehdy, 

pokud alespoň poslední den pojistného roku zasahoval do posledních 3 let před zahájením 

zadávacího řízení a pokud taková služba byla poskytována řádně a včas.   

  

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že splnění kvalifikačního předpokladu dle tohoto 

odstavce lze prokázat i službou, jejíž plnění dosud nebylo ukončeno, pokud ke dni podání 

nabídky byla taková služba poskytována po dobu alespoň jednoho pojistného roku.   

  

4.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby  

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace, nebo 

profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ - obchodní rejstřík) 

požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.   

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 

osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,  

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 

rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 

kvalifikaci za dodavatele.  

  

Požadavek podle výše uvedeného odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného 

závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 

společně s dodavatelem.   

  

Pokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 

2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle výše uvedeného 

odstavce písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 

kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.  
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4.5 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů  

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 

podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.  

4.6 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace  

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis 

nahrazuje doklad prokazující  

a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tomto, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a  

b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.   

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  

Prokazování kvalifikace certifikátem  

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ, nahrazuje tento 

certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 

Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.  

4.7 Změny v kvalifikaci dodavatele  
Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení k 

takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění 

kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto 

skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této 

změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.   

Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 ZZVZ důvodem pro bezodkladné vyloučení 

účastníka zadávacího řízení.  
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5. Způsob hodnocení nabídek  

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle 

§ 114 odst. 1 ZZVZ.  

Hodnocení ekonomické výhodnosti bude provedeno ve formě hodnocení nejnižší nabídkové 

ceny. Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH.  

 

6. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah 
nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu 
veřejné zakázky 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svoji nabídku v listinné podobě. 

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky: 

Veřejná zakázka - „Pojištění Města Kojetín“ 

NEOTEVÍRAT 

 

ZADAVATEL DOPORUČUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČLENĚNÍ NABÍDKY : 

 

1. Obsah nabídky  

2. Krycí list nabídky (příloha č. 3 ZD)  

3. Doklady k prokázání kvalifikace, případně čestné prohlášení nebo jednotné evropské 

osvědčení pro veřejné zakázky je nahrazující.   

4. Návrh pojistné smlouvy.  

5. Ostatní doklady a přílohy.  

6. Prohlášení o celkovém počtu listů.  

7. Nosiče dat CD nebo DVD.  
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Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce. Doklady, které jsou vydávány v 

jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem předloženy spolu s jejich překladem do českého 

jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 

překladu.  

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena 

plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.  

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby k originálu nabídky přiložil také alespoň 1 (jednu) její 

kopie v listinné podobě, včetně všech požadovaných příloh a dokumentů. Každá kopie nabídky 

musí být co do obsahu a členění nabídky naprosto ve shodě s originálem nabídky. Originály či 

úředně ověřené kopie příslušných požadovaných dokladů předloží uchazeč pouze v originálním 

vyhotovení nabídky. V kopiích nabídky postačují kopie těchto dokladů.  

Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy, přepisy a jiné 

nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby nabídka, včetně všech požadovaných příloh a dokumentů, 

byla zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy.   

Zadavatel také doporučuje uchazeči, aby všechny listy nabídky, včetně všech požadovaných 

příloh a dokumentů, byly ve spodním okraji titulní strany každého listu očíslovány nepřerušenou 

vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.   

Zadavatel dále doporučuje uchazeči, aby k originálu nabídky přiložil také 1 (jednu) její kopii v 

elektronické podobě, včetně všech požadovaných příloh a dokumentů, na vhodném nosiči dat 

(např. CD nebo DVD) a ve formátu např. .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .ods a .html. Kopie 

nabídky v elektronické podobě musí být co do obsahu a členění nabídky naprosto ve shodě s 

listinnou podobou nabídky, ale nemusí být v jednom souboru, dokumentu a jednotlivé strany 

nabídky nemusejí být číslovány.   

Nabídku i s její případnou kopií v listinné podobě a nosičem dat obsahujícím kopii nabídky v 

elektronické podobě podá uchazeč v jedné řádně uzavřené obálce nebo obalu, jak je výše 

uvedeno.   

  

Vybraný dodavatel je povinen pokud je právnickou osobou v souladu s ustanovením § 104 

odst. 2 ZZVZ před podpisem smlouvy předložit:  

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 

doklady jsou zejména  

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,  
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2. seznam akcionářů,  

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.  

  

Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele je 

důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.   

  

Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku (§ 107 odst. 3 

ZZVZ).   

  

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst.  

4 ZZVZ).  
   

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo 

společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím 

jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 

ZZVZ).  

7. Přístup k zadávací dokumentaci  

Úplná verze zadávací dokumentace v elektronické podobě je zveřejněna na profilu zadavatele:  

http://www.kdv.cz/profil.php?ic=00301370 

8. Podání nabídky, zadávací lhůta  
  

8.1 Lhůta pro podání nabídek  
 

Lhůta pro podání nabídek končí 18.4.2017 ve 12:00 hod.      

Nabídky, které budou podány pozdě, nebo jiným než zadavatelem určeným způsobem nejsou 

považovány za nabídky ve smyslu ZZVZ, proto se na ně hledí, jakoby vůbec nebyly podány.  

  

Zadavatel nesmí otevřít nabídky před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

http://www.kdv.cz/profil.php?ic=00301370
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8.2 Způsob a místo pro podání nabídek  
 

Nabídky v listinné podobě je možno doručit osobně v pracovních dnech Po a St v době od 8.30 

do 17.00 hod., Út a Čt v době od 8.30 do 14.30 hod a v Pá od 8.30 do 11.30 hod. do sídla 

zadavatele, tj. na adresu Městský úřad Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-

Město, 75201 Kojetín  a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, přičemž rozhodující je 

okamžik převzetí nabídky zadavatelem.   

Nabídky v listinné podobě je rovněž možno doručit prostřednictvím držitele oprávnění k 

poskytování poštovních služeb (anebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 

(kurýrní služba)) na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Městský úřad Kojetín, Masarykovo 

náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín a to nejpozději do konce lhůty pro podání 

nabídek, přičemž rozhodující je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.  

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, 

kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.   

  

V Kojetíně dne, 22.3.2017                  

  

  

Ing. Jiří Šírek,  v.r. 

starosta  
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