VÝZVA
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby (do 2 000 000 Kč) s názvem:

„Havarijní pojištění vozidel
Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.“
(Pojistná doba: 1 rok, 01.08.2021 - 31.07.2022)

ZA DÁ VAC Í DOK UME NTA CE
pro dodavatele - pojistitele

Pojistník (veřejný zadavatel):
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Školní 999/6
430 01 Chomutov
IČ: 640 53 466
Jednající: Ing. Petr Maxa, ředitel společnosti

Květen 2021
© DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

1. V rámci režimu VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dále jen „VZMR“) podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), je samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře
DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o., pověřen a zplnomocněn pojistníkem - veřejným
zadavatelem (dále jen „Zadavatel“) ke zpracování Výzvy k podání nabídek se zadávací
dokumentací (dále jen „ZD“) pro dodavatele - pojistitele, na Havarijní pojištění vozidel
Zadavatele (dále jen „HAV pojištění“).
2. Zadavatel si dovolí v této souvislosti připomenout, že VZMR je veřejná zakázka, jejíž
předpokládaná hodnota je v případě veřejné zakázky na služby rovna nebo nižší částce
2 000 000 Kč. Nabídky přesahující nabídkovou cenou určený režim veřejné zakázky,
budou bez dalšího hodnocení automaticky vyřazeny z veřejné zakázky.
3. V případě zájmu předložte laskavě svou nabídku na HAV pojištění, podle požadovaného
rozsahu uvedeného dále v této ZD, včetně:
a) vyplněného krycího listu nabídky podle přílohy č. 2 (P2) k ZD;
b) podepsaného písemného návrhu pojistné smlouvy oprávněnou osobou;
i. s vyčíslením obchodních slev;
ii. s vyčísleným pojistným po všech slevách (za celou dobu plnění VZMR);
iii. s kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak devadesát (90) dnů
a kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu této VZMR;
b) souboru všech příslušných pojistných podmínek, vztahujících se k této VZMR.
4. Nabídky s návrhem pojistné smlouvy a pojistných podmínek Zadavatel požaduje předložit:
a) písemně ve dvou vyhotoveních
i. v originále; a
ii. v označené kopii; a současně
b) v identické elektronické podobě na nosiči USB flash disk, přiloženém ke kopii
nabídky, ve strojově čitelném formátu
i. DOC nebo DOCX; a současně v
ii. PDF;
bez podpisů a razítek.
5. Kompletní nabídku podejte pokud možno v jedné uzavřené a řádně zapečetěné obálce
s identifikací dodavatele - pojistitele:
a) osobně do kanceláře sekretariátu ředitele Zadavatele, na adrese areálu
Zadavatele: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., Obchodní zóna
251, 431 11 Otvice, v pracovních dnech od 07:00 do 14:00 hodin (nelze zanechat
na vrátnici!), nebo
b) poštou na adresu areálu Zadavatele uvedenou v předchozím bodu 5. písm. a).
6. Na obálku uveďte výrazně:

„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA HAV POJIŠTĚNÍ VOZIDEL“
7. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 05. 05. 2021 (středa) a končí dnem
20. 05. 2021 (čtvrtek) v 13:30 hodin.
8. Pro určení okamžiku podání nabídky je rozhodující:
a) podle bodu 5. písm. a) této ZD datum a čas jejího doručení do kanceláře
sekretariátu ředitele společnosti na adrese Dopravní podnik měst Chomutova
a Jirkova a. s., Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice (nikoliv její zanechání na
vrátnici!), nebo
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b) podle bodu 5. písm. b) této ZD datum a čas fyzického doručení nabídky poštou
Zadavateli do jeho provozovny, jak uvedeno v bodu 5. písm. a) této ZD (nikoliv
okamžik jejího předání k poštovní přepravě!).
9. Podáním nabídky dodavatel - pojistitel vyjadřuje bezvýhradný souhlas s podmínkami
uvedenými v této ZD.
10. Podanou nabídkou je dodavatel - pojistitel vázán pět (5) měsíců od podání nabídky.
11. Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne u Zadavatele dne 20. 05. 2021
(čtvrtek) v 13:35 hodin za účasti zástupce pojišťovacího makléře. Otevírání obálek se
může zúčastnit vždy jeden oprávněný zástupce dodavatele - pojistitele.
12. Pro objektivní porovnání a hodnocení nabídek od jednotlivých dodavatelů - pojistitelů
požadujeme plně dodržet zadání.
Pokud však některý z parametrů zadání není možno z Vaší strany přesně dodržet, pak jej
laskavě upravte na nejbližší možný, avšak výhodnější pro Zadavatele.
13. Hodnocení nabídek:
a) 1. kritérium: zda dodavatel - pojistitel minimálně dodržel požadované zadání;
b) 2. kritérium: výsledná nabídková cena za dobu plnění, po všech slevách;
c) 3. kritérium: nabídky podané mimo režim zákona (VZMR - do 2 000 00 Kč) nebudou
hodnoceny.
14. Výběr nejvhodnější nabídky, případně požadavek Zadavatele na další úpravy, bude
uveřejněn v elektronickém nástroji pro správu elektronických zakázek (EZAK).
15. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel/pojistník:
Název:
Užívaná zkratka:
Sídlo:
Areál DPCHJ a.s.:
IČ:
OR:
Jednající:
Web:
Typ:

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.;
DPCHJ a.s.;
Školní 999/6;
Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice, okr. Chomutov;
640 53 466;
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 781;
Ing. Petr MAXA - ředitel společnosti, na základě plné moci;
www.dpchj.cz;
Veřejný zadavatel.

Kontaktní osoba DPCHJ:
:
E-mail:

Paní Karla WIRTHOVÁ, správa společnosti (Areál DPCHJ a.s.);
+420 474 616 130, +420 777 792 318;
wirthova@dpchj.cz

Dodatečné informace:

pouze písemně a jen na e-mail kontaktní osoby!,
nikoliv na pojišťovacího zprostředkovatele!

16. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Havarijní pojištění vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

17. DRUH A REŽIM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
a) s ohledem na celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za celou dobu
jejího plnění jeden (1) rok je veřejná zakázka na služby (pojištění) subsumována
pod „Veřejnou zakázku malého rozsahu“, v souladu s ustanoveními § 16, § 21
a § 27 písm. a) ZZVZ a interním aktem řízení Zadavatele: Pracovní instrukcí PI 243
„Postup při výběrových řízeních na dodávky a služby“;
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b) veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 31 ZZVZ zadávána mimo režim zákona, za
současného dodržení zásad zadávání veřejných zakázek uvedených v § 6 téhož
zákona;
c) v případě, že je v této výzvě odkazováno na ZZVZ nebo jsou v tomto zadávacím
řízení použity instituty ZZVZ, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená,
že by se Zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle ZZVZ a zadávat tuto VZMR
v jednom z jiných režimů veřejné zakázky upravených v ZZVZ.
18. Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na HAV pojištění Zadavatele
a vybrat takového dodavatele - pojistitele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah
požadovaného pojištění.
19. Cílem Zadavatele je po celou dobu platnosti pojistné smlouvy zajistit pojištění dle
aktuálních potřeb Zadavatele v rozsahu odpovídajícímu pojistnému souboru tak, aby byla
zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků Zadavatele.
20. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
a) předmětem této VZMR je výběr nejvhodnější nabídky dodavatelů - pojistitelů na
HAV pojištění Zadavatele v souladu s touto ZD.
b) předmětem plnění VZMR je poskytování služeb spočívajících v HAV pojištění
Zadavatele po dobu jednoho (1) roku, v rozsahu odpovídajícímu danému
pojistnému souboru a s tím souvisejících služeb dle aktuálních potřeb Zadavatele.
21. V rámci VZMR je nabídková cena omezena zákonem (ZZVZ) částkou 2 000 000 Kč, bez
DPH, včetně provize pojišťovacího zprostředkovatele.
22. Základní informace k pojištění:
a)
b)
c)
d)
e)

počátek pojištění:
pojistná doba:
pojistné období:
platba pojistného:
způsob platby:

od 01. 08. 2021;
určitá, 1 rok, do 31. 07. 2022;
12 měsíců;
¼ letní, bez področní přirážky;
inkasní, cestou PZ.

23. Pojištěný a oprávněná osoba:
a) pojištěným je pojistník;
b) osobou oprávněnou je pojištěný.
24. ZPŮSOB PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
a) Zadavatel předpokládá, že vybraný dodavatel - pojistitel bude k prvnímu plnění
vyzván bezprostředně po výběru nejvhodnější nabídky tak, aby byl dodržen termín
počátku pojištění.
b) Zadavatel požaduje plnění v takovém rozsahu, aby poskytovaná služba (pojistný
program):
i. umožňovala jednoduchou formou flexibilní změny v rozsahu pojistného
souboru při zařazování/vyřazování jednotlivých položek do/z pojištění;
ii. umožňovala při zařazování položek do pojištění uzavření pojištění vždy jen
do konce pojistného roku.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo: Neodebrat požadované služby v plném
předpokládaném rozsahu tak, jak jsou předmětem této VZMR. Dále si výslovně
vyhrazuje právo tuto VZMR popřípadě zrušit.
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Z takového rozhodnutí Zadavatele nevzniká dodavatelům - pojistitelům za žádných
okolností právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod.
d) rozsah služeb, které Zadavatel předpokládá odebrat po dobu platnosti pojistné
smlouvy, jsou uvedeny v této ZD, včetně přílohy č. 1 (P1), rozdělenou na:
i. část P1a - seznam vozidel s požadovaným pojistným rozsahem; a
ii. část P1b - seznam vozidel s doplňujícími údaji k vozidlům.
e) příloha č. 1 (P1) má zakryty obecně neveřejné údaje (číslo TP a VIN). Na
vyžádání dodavatele - pojistitele mu bude kompletní příloha č. 1 (P1)
poskytnuta kontaktní osobou DPCHJ v XLS souboru s plně odkrytými údaji.
f) dodavatel - pojistitel musí při plnění této VZMR respektovat veškeré právní
předpisy platné v České republice.
25. POŽADOVANÝ POJISTNÝ ROZSAH A UJEDNÁNÍ
Zadavatel požaduje do pojistné smlouvy ujednat pro HAV pojištění následující:
1. Havarijní pojištění vozidel
a) all risk (živel, havárie, odcizení, vandalismus),
o způsob zabezpečení uveden u jednotlivých vozidel v příloze č. 1 (P1a),
b) pojistná částka vozidel je vymezena jako cena obecná.
2. Připojištění:
a) čelního skla nebo výhledových skel - u vozidel podle přílohy č. 1 (P1a),
i.
bez spoluúčasti;
b) úrazového pojištění dopravovaných osob - jen u 7 vozidel podle přílohy č. 1 (P1a)1,
i.
nejmenované dopravované osoby, v počtu podle konkrétního TP;
ii.
pojistné částky pro 1 sedadlo:
a. smrt úrazem:
400 000 Kč,
b. trvalé následky úrazu:
800 000 Kč,
c. tělesné pošk. následkem úrazu:
100 000 Kč;
c) strojního pojištění - jen u vybraného vozidla podle přílohy č. 1 (P1a)2,
i.
celé vozidlo, včetně nástavby,
ii.
pojištěná činnost vozidla - jako pracovního stroje,
iii.
motorové a přípojné vozidlo s přidělenou RZ/SPZ,
včetně pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných;
d) u všech vozidel pojištěných v pojistné smlouvě požaduje Zadavatel automaticky
připojistit, s minimálním ročním limitem pojistného plnění 200 000 Kč:
a. vnější zpětná zrcátka, bez spoluúčasti a
b. reklamní polepy, bez spoluúčasti.
3. Územní rozsah:
 Území ČR nebo Evropy - uveden u jednotlivých vozidel podle přílohy č. 1 (P1a).
4. Škodný průběh:
 Od 01. 08. 2018 do 30. 04. 2021 činí ŠP: 27,04 %, počet škod: 100.

1
2

Vozidla pod položkami č. 66 až 72.
Vozidlo pod položkou č. 65.
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5. Zvláštní ujednání, která Zadavatel požaduje do pojistné smlouvy výslovně uvést:
i. zveřejnění nabídkových cen:
„Pojistitel souhlasí se zveřejněním nabídkových cen“.

ii. závazek předběžného krytí:
„V souladu s ust. § 2772 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, se ujednává, že pojištění se vztahuje i na dobu od
01. 08. 2021, dojde-li k uzavření této pojistné smlouvy po tomto datu.“

iii. garance prodloužení pojistné smlouvy:
„V případě písemného požadavku pojistníka na prodloužení pojištění touto
pojistnou smlouvou o pojistnou dobu tří (3) měsíců, podaného v době trvání
pojištění podle této smlouvy, se pojistitel zavazuje dobu trvání pojištění této
pojistné smlouvy takto jedenkrát prodloužit a garantovat sazby pojistného a slevy
dle této pojistné smlouvy.“

iv. zachování pojistných sazeb a salda slev
„Po celou dobu plnění veřejné zakázky nebudou navýšeny pojistné sazby a nebudou
snížena salda slev z platby pojistného.“

v. přednost zadávací dokumentace
„V případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a zněním pojistné smlouvy, který
bude v neprospěch Zadavatele, má přednost ustanovení zadávací dokumentace
veřejné zakázky.“

26. SCHVÁLENÍ ZD ZADAVATELEM
Zadavatel schválil tuto ZD pro dodavatele - pojistitele elektronicky.
Ing. Petr Maxa

V

Chomutově

dne

05. 05. 2021

ředitel společnosti

27. POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Výzva se ZD k VZMR na HAV pojištění Zadavatele byla zpracována pracovníky pověřeného
a zplnomocněného pojišťovacího zprostředkovatele:

Samostatný zprostředkovatel
v postavení pojišťovacího makléře

DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o.;
Blatenská 2167/103, 430 03 Chomutov 3;
IČ: 250 25 732.

Pojišťovací zprostředkovatel NENÍ kontaktní osobou v této VZMR!
Veškeré dotazy k této VZMR směřujte VÝHRADNĚ na kontaktní
osobu DPCHJ a.s., uvedenou v bodě 15. této ZD.

z pov. Ing. Lukáš Daněk

V

Chomutově
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28. PŘÍLOHY
Výzva k podání nabídek se ZD, obsahuje vedle sedmi (7) stran textu A4 i pět (5) příloh,
s celkem dvanácti (12) stranami textu A4; konkrétně:


příloha č. 1 (P1) - seznam vozidel


P1a - s požadovaným rozsahem pojištění (3 strany);



P1b - s doplňujícími údaji k vozidlům (3 strany);



příloha č. 2 (P2) - krycí list nabídky (1 strana);



příloha č. 3 (P3) - výpis z OR Zadavatele - internet (2 strany);



příloha č. 4 (P4) - plná moc řediteli Ing. Petru Maxovi (2 strany);
příloha č. 5 (P5) - plná moc PZ - DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o. (1 strana).
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