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1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Chomutova.

2. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
2.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „Zadavatel“) je:
Název:

Statutární město Chomutov

Sídlo:

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov, Česká republika

IČ:

00261891

ID DS:

497beyz

Web:

www.chomutov-mesto.cz

Typ:

veřejný zadavatel
Kontaktní osoba

Mgr. Marcela KUKIOVÁ, úsek veřejných zakázek, tel.: 474 637 243, mobil: 602 312 626,
e-mail: m.kukiova@chomutov-mesto.cz, podatelna@chomutov-mesto.cz.
Žádost o dodatečné informace zasílat prostřednictvím výše uvedené datové schránky nebo
elektronického nástroje na adrese https://zakazky.chomutov-mesto.cz/

2.2.

USTANOVENÍ K POJIŠŤOVACÍMU ZPROSTŘEDKOVATELI

Zadavatel stanovuje, že v případě využití služby pojišťovacího zprostředkovatele v období
platnosti smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města
Chomutova, budou jedinou odměnou pojišťovacího zprostředkovatele přímé platby od
Zadavatele s tím, že si vybraný pojišťovací zprostředkovatel nebude oprávněn účtovat provize
od pojišťoven.

3. PRÁVNÍ ÚPRAVA
Při zadávání veřejné zakázky bude postupováno podle
 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“);


Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů… (dále jen „NV“);



Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;



Směrnice Rady statutárního města Chomutova č. 030/05-16, pro zadávání veřejných
zakázek (dále jen „SRSMCH“) - aktuální znění:
http://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/ms-vn-dokumenty/030-05-16-sm-rnice-rsmch-prozadavani-verejnych-zakazek.pdf



Zákona č. 300/2008 Sb.,

o

elektronických

úkonech

a

autorizované

konverzi

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEUAKD“).
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4. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
S ohledem na celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za celou dobu jejího plnění
je veřejná zakázka na služby (pojištění) subsumována pod „Nadlimitní veřejnou zakázku“,
v souladu s ustanoveními § 12 odst. 1 ZVZ, § 2 odst. 2 písm. b) bodu 1. NV a SRSMCH.
Pro zadání Nadlimitní veřejné zakázky na služby určil Zadavatel druh zadávacího řízení
„Otevřené řízení“, v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ.
Účelem zadávacího řízení je uzavření pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále jen „PS“) na
pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Zadavatele a jeho cílem vybrat takového
pojistitele, který podle potřeb Zadavatele zajistí celý požadovaný rozsah pojištění.

5. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v pojištění majetku
a odpovědnosti za újmu Zadavatele po dobu 5 (pěti) let, v rozsahu odpovídajícímu danému
pojistnému souboru a s tím souvisejících služeb dle aktuálních potřeb Zadavatele, v souladu
s § 10 ZVZ.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky je rozdělena na dvě části, s názvy:



ČÁST I. „Pokyny pro dodavatele/uchazeče“;
ČÁST II. „Zadání pojistného rozsahu, včetně příloh“.

5.2 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je složena pouze z částky čistého pojistného, tedy
bez provize.
Za dobu jejího plnění (pojistnou dobu 5 let) dosahuje její celková předpokládaná hodnota
částku 13 031 380 Kč (slovy: „Třináct miliónů třicet jeden tisíc tři sta osmdesát“ korun
českých), bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých skupin služeb poptávaných dle společného slovníku pro
veřejné zakázky (kódů CPV) je uvedena v následující tabulce:
Předpokládaná hodnota
v prvním pojistném roce

Předpokládaná hodnota za
pojistnou dobu (5 let)

(Kč bez DPH)

(Kč bez DPH)

P.
č.

Skupina

1

Pojištění majetku

66515200-5

2 327 357 Kč

11 636 785 Kč

2

Pojištění odpovědnosti za
újmu

66516000-0

278 919 Kč

1 394 595 Kč

66510000-8

2 606 276 Kč

13 031 380 Kč

Celkem

CPV

Cílem Zadavatele je po celou dobu platnosti PS zajistit pojištění dle aktuálních potřeb
Zadavatele v rozsahu odpovídajícím pojistnému souboru tak, aby byla zajištěna maximální
efektivita vynaložených prostředků Zadavatele.
Zadavatel dodrží při zadávání veřejné zakázky zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace a garantuje, že nedojde k obcházení ZVZ a SRSMCH s cílem dosáhnout
snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a její zařazení do nižší kategorie.
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5.3 ZPŮSOB PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
K plnění v poptávaném rozsahu pojištění Zadavatel písemně vyzve vybraného uchazeče.
Výzva bude obsahovat upřesnění informací o předmětu pojištění a rozsahu plnění podle změn
realizovaných v pojistném souboru do podání výzvy (předpokládá se minimální rozsah změn).
Zadavatel předpokládá, že dodavatel bude k prvnímu plnění vyzván po výběru nejvýhodnější
nabídky, aby byly dodrženy termíny uvedené v bodě 6. ČÁSTI I. zadávací dokumentace.
K dalšímu plnění bude dodavatel vyzýván dle aktuálních potřeb Zadavatele.
Vybranému uchazeči bude výzva doručena prostřednictvím datové schránky v souladu
s § 17 ZEUAKD.
Zadavatel požaduje plnění v takovém rozsahu, aby poskytovaná služba (pojistný program):
 umožňovala pojištění ve dvou samostatných pojistných smlouvách, kdy
a. v první pojistné smlouvě (označené pro přehlednost v ZD jako „PS A-ZÁKLAD“)
bude pojištěn majetek a odpovědnost za újmu,
b. v druhé pojistné smlouvě bude pojištěn pouze vyčleněný majetek areálu Zadní
Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově (označené pro přehlednost v ZD jako
„PS B-AREÁL“), z důvodu stávajícího dotačního titulu a přehlednosti;
 v co největším rozsahu respektovala zadané podmínky;
 umožňovala jednoduchou formou flexibilní změny v rozsahu pojistného souboru při
zařazování jednotlivých nových položek do pojištění či vyřazování jednotlivých položek
z pojištění;
 umožňovala při zařazování věcí do pojištění uzavření pojištění vždy jen do konce
pojistného roku;
 umožňovala aktualizaci pojištění celého pojistného souboru k prvnímu dni každého
nového pojistného roku.
Zadavatel považuje za součást plnění i poskytování konzultační činnosti v dané problematice
a požaduje její poskytování formou telefonické nebo e-mailové komunikace, zejména při
likvidaci pojistných událostí, v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat požadované služby v plném předpokládaném rozsahu
tak, jak jsou předmětem této veřejné zakázky. Z takovéhoto rozhodnutí Zadavatele nevzniká
vybranému uchazeči za žádných okolností právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních
pokut či náhrad škod.
Rozsah služeb, které Zadavatel předpokládá odebrat po dobu platnosti pojistných smluv, jsou
uvedeny v této zadávací dokumentaci.
Uchazeč, který má v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jiným osobám
(subdodavatelům) uvede tuto skutečnost výslovně v nabídce a vymezí přesným popisem
jednotlivé části, které má v úmyslu zadat jiným osobám, a to vždy pro každou osobu, které
bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem zadána (viz bod 10.2. ČÁSTI I. zadávací
dokumentace).
Uchazeč musí při plnění zakázky respektovat veškeré právní předpisy platné v České
republice.

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V souladu s § 82 ZVZ budou s jedním vybraným uchazečem uzavřeny PS na dobu určitou, dobu
5 (pěti) let, konkrétně s předpokladem od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021.
Všechny PS a jejich dodatky, které budou uzavřeny na základě této veřejné zakázky, budou
ujednány tak, aby jejich platnost končila nejpozději v termínu uvedeném v předchozím
odstavci.
Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.
Část I. - Pokyny pro dodavatele/uchazeče
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7. ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Postup Zadavatele při zahájení zadávacího řízení v Otevřeném řízení upravuje § 26 a § 27
ZVZ.
Zadavatel zveřejnil svůj záměr zahájit zadávací řízení tím, že odeslal k uveřejnění do
Věstníku veřejných zakázek formulář Oznámení předběžných informací
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/667269 .
Zadavatel zahájí zadávací řízení odesláním Oznámení o zakázce k uveřejnění do Věstníku
veřejných zakázek. Tímto krokem oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj
úmysl zadat veřejnou zakázku v daném zadávacím řízení a vyzývá je k podání nabídek
dodavatelů a k prokázání splnění kvalifikace.
Zadavatel na svém profilu uveřejní předmětné zadávací řízení. Poskytne na něm i kompletní
zadávací dokumentaci, čímž k ní umožní neomezený a přímý dálkový přístup.

8. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
Kvalifikací se rozumí způsobilost uchazeče pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen
omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související
s předmětem dané veřejné zakázky.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů v souladu s § 51 ZVZ. V případě, že má být předmět veřejné
zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou povinni Zadavateli předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel nestanoví jinak.
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném § 51 odst. 7 ZVZ a Zadavatelem.

8.1 KVALIFIKACE A DOBA PROKAZOVÁNÍ
V souladu s § 62 odst. 1 ZVZ Zadavatel v rámci nadlimitní veřejné zakázky požaduje prokázání
splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele.
K tomu požaduje Zadavatel prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
a rovněž požaduje také prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Podle § 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen v rámci Otevřeného řízení prokázat splnění
kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, uvedenou v bodě 15 ČÁSTI I. zadávací dokumentace.

8.2 SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Každý uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svojí
kvalifikaci. Kvalifikovaným, pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
 splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 a 3 ZVZ;
 splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) až d) ZVZ;
 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ;
 splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ.

8.3 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE § 53 ZVZ
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Základní kvalifikační předpoklady uchazeče jsou uvedeny § 53 odst. 1 a 3 ZVZ.
Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč způsobem uvedeným v ust. § 53
odst. 3 ZVZ, tj. dle písm.:
a) výpisem z evidence Rejstříku trestů (fyzické/ých osoby/osob i právnické osoby),
b) potvrzením příslušného finančního úřadu k § 53 odst. 1 písm. f),
c) potvrzením příslušného orgánu či instituce k § 53 odst. 1 písm. h),
d) čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče, a to i ve vztahu ke
spotřební dani k § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až l).

8.4 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE § 54 ZVZ
Požadované profesní kvalifikační předpoklady uchazeče jsou uvedeny § 54 písm. a) až d) ZVZ.
Uchazeč předloží doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 uchazeč splní, když
a) dle § 54 písm. a) ZVZ předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak
90 (devadesát) dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
b) dle § 54 písm. b) ZVZ předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Uchazeč je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky splňovat a prokázat své profesní
kvalifikační předpoklady shora uvedenými doklady osvědčující oprávnění k podnikání, jakož
i odbornou způsobilost.

8.5 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DLE § 56 ZVZ
Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání jeho technických kvalifikačních předpokladů:
 v souladu s § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ
o předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních
3 (třech) letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto
seznamu musí být osvědčení potvrzené příjemcem plnění veřejné zakázky.
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů (seznam významných služeb
a osvědčení) o splnění technických kvalifikačních předpokladů. Uchazeč předloží minimálně
2 (dvě) osvědčení o poskytování pojišťovacích služeb v min. délce 2 (dvou) let a v rozsahu
výše min. pojistného 1 000 000 Kč/rok, bez DPH, a to od 2 (dvou) příjemců plnění zakázky.

9. HODNOCENÍ NABÍDEK, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
9.1 ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
S ohledem na druh a složitost veřejné zakázky zvolil Zadavatel jako základní hodnotící
kritérium pro zadání veřejné zakázky, v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ, „Ekonomickou
výhodnost nabídky“, a stanovil 4 (čtyři) dílčí hodnotící kritéria.

9.2 DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle dílčích
hodnotících kritérií uvedených níže v tabulce, stanovených v sestupném pořadí s váhou
určenou v procentním vyjádření.
Číslo
kritéria

Váha
kritéria
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1.

75%

Nabídková cena pojistného

2.

10%

Výše bonifikace (bonusu)

3.

10%

Naturální pojistné plnění u majetkových škod

4.

5%

Forma bonifikace (bonusu)

Při rovnosti bodů rozhoduje nižší nabídková cena pojistného, podle prvního dílčího
hodnotícího kritéria. Pokud ani takové porovnání nepovede k určení nejvhodnější nabídky,
rozhodne vyšší nabídka bonifikace podle druhého dílčího hodnotícího kritéria.

9.3 ZPŮSOB HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH KRITÉRIÍ
Ad 1 Nabídková cena pojistného


Zde se hodnotí celková nabídková cena pojistného za sjednanou pojistnou dobu
pojištění v Kč bez DPH a po odečtení všech slev a započtení přirážek (dále jen
„nabídková cena“).



Z hlediska nabídkové ceny Zadavatel požaduje nejnižší nabídkovou cenu. Proto
nejnižší nabídkové ceně bude přidělen nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídkových cen bude provedeno podle následujícího vzorce - počet bodů =
Nejnižší předložená nabídková cena (N1)

1000 x

-------------------------------------------------------------------

(B0)




Nabídková cena hodnocené nabídky (Nx)

x 75 %
(0,75)

Nejnižší nabídkové ceně (N1) se přidělí jako základní hodnota 1 000 bodů (B0). Takto
přidělené body se vynásobí váhou kritéria (75%), tedy B0 x 0,75 = 750 bodů (B1).
Nejnižší nabídce N1 jsou tedy po úpravě váhou kritéria přiděleny body B1.
Každá další (vyšší) nabídka Nx obdrží body podle vzorce Bx = B0 x N1 / Nx x 0,75;
kde

Bx - body přidělené x-tému uchazeči za předloženou nabídku pojistného;
B0 - základní hodnota (1 000 bodů);
B1 - počet bodů po vynásobení základní hodnoty váhou kritéria (750 bodů);
Nx - nabídka pojistného x-tého uchazeče;
N1 - nejnižší nabídka pojistného.

Příklad výpočtu:

B0 =
B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =

(1000
(1000
(1000
(1000
(1000

*
*
*
*
*

12
12
12
12
12

5 nabídkových cen
N1 - nejnižší nabídka pojistného např. 12 000 000 Kč
N2 - N5 ostatní vyšší nabídky pojistného
1 000 bodů
000 000 / 12 000 000) * 0,75 =
750 bodů
000 000 / 12 100 000) * 0,75 =
744 bodů
000 000 / 12 200 000) * 0,75 =
738 body
000 000 / 12 300 000) * 0,75 =
732 bodů
000 000 / 12 400 000) * 0,75 =
726 body

Pořadí uchazečů s přiděleným počtem bodů podle nabídkové ceny pojistného s dosazením hodnot
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Pořadí

Označení
nabídkové
ceny

Výše
nabídkové
ceny v Kč

Označení
hodnoty
bodů

Výsledný
počet bodů
v kritériu

1.

N1

12 000 000

B1

750

2.

N2

12 100 000

B2

744

3.

N3

12 200 000

B3

738

4.

N4

12 300 000

B4

732

5.

N5

12 400 000

B5

726

Označení
uchazeče

Ad 2 Výše bonifikace (bonusu)


V tomto kritériu se hodnotí výše poskytnuté dodatečné slevy (bonusu) za příznivý
škodný průběh v předchozím pojistném roce v procentech (dále jen „škodné
procento“), při zohlednění skutečnosti, na jaký rozsah pojištění se bonifikace
vztahuje.
 Z hlediska výše bonifikace Zadavatel požaduje nejvyšší možnou bonifikaci a to i při
vyšším škodném procentu než je obvyklé. Nejvyšší nabídce bonifikace proto bude
přidělen nejvyšší počet bodů.
Hodnocení výše bonifikace bude provedeno podle velikosti tzv. bonusové plochy. Její grafické
znázornění je uvedeno v následující tabulce.
Číslo pásma

B
1

2

3

4

5

6

Bonus %
40
35

Bonusová plocha

30
25
20
15
10
5

Škodné proc ento %

0

A
5

Koefic ient K






1 0

1

1 5
1,1

2 0

2 5
1,2

3 0

3 5
1,3

4 0

4 5
1,4

Počet přidělených bodů bude stanoven velikostí tzv. bonusové plochy.
Bonusovou plochou se rozumí součet dílčích bonusových ploch a jejich součin
s koeficientem hodnocení bonusových ploch (K), který zvýhodňuje bonus nabídnutý pro
případy vyšších škodných procent. Dílčí bonusovou plochou se rozumí součin šíře pásma
(A) a výše bonusu daného pásma (B).
Vzhledem k tomu, že Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali nabídku bonusu i při
vyšším škodném procentu než je obvyklé, navyšuje proto koeficientem (K) hodnocení
šíře bonusových ploch.

Příklad výpočtu:

velikosti bonusové plochy (nejvyšší nabídka bonifikace N1).

Výpočet bonusové plochy u každé nabídky bonifikace
Část I. - Pokyny pro dodavatele/uchazeče
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N1

Výše škodného procenta v %
Šíře pásma

Nabídkový
Bonus (B)

Číslo
pásma

od

do

1

0

1

1

40

2

1,01

10,00

9

25

3

10,01

20,00

10

20

4

20,01

25,00

5

15

5

25,01

30,00

5

10

6

30,01

38,00

8

5

(A)

Koeficient

v%

(K)

Bonusová
plocha
(A * B) * K = N1
40

1

225

1,1

220
90

1,2

60

1,3

Velikost bonusové plochy celkem

52

N1=

687

Pokud uchazeč nabídne první pásmo bonusu (např. 40 %) při nulovém škodném procentu, pro účely
tohoto hodnocení se započte bonusová plocha pro škodné pásmo 0-1%.
Vysvětlení výpočtu škodného procenta:
Výší škodného procenta (ŠP) se rozumí podíl pojistného plnění vyplaceného za všechny škody nastalé
v pojistném roce a rezervy pojistného plnění za škody nastalé v pojistném roce, které ještě nebyly
vyplacené (RPP) - zaplaceným pojistným z PS a všech dodatků v pojistném roce (ZP), vyjádřeno
vzorcem ŠP = 100 * RPP / ZP.

Zohledněny budou další hodnoty, zejména Výše ročního pojistného za pojištění, u kterého je
poskytnut bonus (PB) a Výše celkového ročního pojistného za všechna pojištění s bonifikací či
bez ní (PC).
Vypočtené velikosti bonusové plochy budou přiděleny body obdobným způsobem jako
u prvního dílčího kritéria, pomocí vzorce - počet bodů =
Velikost bonusové plochy hodnocené nabídky (Nx)

1000 x
(B0)

------------------------------------------------------------------Největší velikost bonusové plochy (N1)
roční Pojistné za pojištění, u kterých je poskytnut Bonus (PB)
-------------------------------------------------------------------

roční Pojistné Celkem za všechna pojištění s bonusem či bez bonusu (PC)





x

x 10 %
(0,10)

Největší velikosti bonusové plochy (N1) se přidělí jako základní hodnota 1 000 bodů
(B0). Takto přidělené body se vynásobí váhou kritéria (10%), tedy B0 x 0,10 = 100 bodů
(B1).
Nejvyšší velikosti bonusové plochy N1 jsou tedy po úpravě váhou kritéria přiděleny
body B1.
Každá další (nižší) velikost bonusové plochy Nx obdrží body podle vzorce
Bx = B0 x (Nx / N1) x (PB / PC) x 0,10;
kde

Bx - body přidělené x-tému uchazeči za velikost bonusové plochy;
B0 - základní hodnota (1 000 bodů);
B1 - počet bodů po vynásobení základní hodnoty váhou kritéria (100 bodů);
Nx - velikost bonusové plochy x-tého uchazeče;
N1 - největší velikost bonusové plochy.

Příklad výpočtu:

přidělení bodů x-tému uchazeči po výpočtu velikosti bonusové plochy.
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N1 - nejvyšší hodnota bonusové plochy, např. 687
N2 - N5 ostatní nižší velikosti bonusových ploch
B0 =
1 000 bodů
B1 = (1000 * (687 / 687) * (PB / PC) * 0,10 =
?100 bodů
B2 = (1000 * (687 / 687) * (
/
) * 0,10 =
bodů
B3 = (1000 * (687 / 687) * (
/
) * 0,10 =
bodů
B4 = (1000 * (687 / 687) * (
/
) * 0,10 =
bodů
B5 = (1000 * (687 / 687) * (
/
) * 0,10 =
bodů
Pořadí uchazečů s přiděleným počtem bodů podle velikosti bonusové plochy
Pořadí

Označení
výše
bonifikace

Velikost
bonusové
plochy

Označení
hodnoty
bodů

Výsledný
počet bodů
v kritériu

1.

N1

687

B1

?100

2.

N2

B2

3.

N3

B3

4.

N4

B4

5.

N5

B5

Obchodní název
uchazeče

Ad 3 Naturální pojistné plnění u majetkových škod






V tomto kritériu se hodnotí, zda uchazeč umožní v pojistné době poskytovat Zadavateli
pojistné plnění formou naturálního pojistného plnění u majetkových škod.
Z hlediska naturálního pojistného plnění Zadavatel požaduje po vzniku škodné události
službu pojistitele tzv. na klíč, tj. zajištěním opravy do stavu před pojistnou událostí.
Naturální pojistné plnění se netýká škod likvidovaných z pojištění odpovědnosti za
újmu.
Nabídka, která bude obsahovat službu na klíč formu naturálního pojistného plnění,
bude přiděleno 1 000 bodů.
Nabídce neobsahující tuto formu pojistného plnění se přidělí 0 bodů.

Ad 4 Forma bonifikace (bonusu)





V posledním dílčím kritériu se hodnotí, jakou formou bude poskytnut bonus při
zohlednění skutečnosti, na jaký rozsah pojištění se bonus vztahuje.
Zadavatel upřednostňuje, aby bonus byl poskytnut ve formě jeho vrácení na účet
Zadavatele.
Důvodem je bonus za poslední rok pojištění. V případě odpočtu by nebylo možné,
pokud by došlo ke změně pojistitele, odpočet z nového pojistného uplatnit.
Dále Zadavatel požaduje garanci dodržení této formy bonusu, aniž by její výše pro
jednotlivé roky byla ovlivněna škodným průběhem předchozího (uplynulého) pojistného
roku. Tato forma bonusu proto získá nejvíce bodů.

Formy bonusu jsou:



vrácení bonusu na účet pojistníka, tzv. vratkový bonus; nebo
odpočtem bonusu z pojistného předepsaného pro pojistný rok následujícím po
pojistném roce, ve kterém vznikl nárok na bonus.

Hodnocení forem bonusu bude provedeno podle následujícího vzorce - počet bodů =
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roční Pojistné za pojištění, u kterých je poskytnut Bonus (PB)
1000 x

x5%

-------------------------------------------------------------------

(B0)

roční Pojistné Celkem za všechna pojištění s bonusem či bez bonusu (PC)

(0,05)



Uchazeč, který nabídne vratkový bonus, získá 1 000 bodů. Takto přidělené body se
vynásobí váhou kritéria (5%), tedy B0 x 0,05 = 50 bodů (B1).



Uchazeč, který nenabídne vratkový bonus, získá 0 bodů. Pak bude B1 rovno 0 bodům.



Formě bonusu (FBx) x-tého uchazeče budou přiděleny body podle vzorce
Bx = B0 x (PB / PC) x 0,05
kde

Bx - body přidělené x-tému uchazeči za formu bonusu;
B0 - základní hodnota (1 000 či 0 bodů);
B1 - počet bodů po vynásobení základní hodnoty váhou kritéria (?50 či 0 bodů);
FBx - forma bonusu x-tého uchazeče.

Příklad výpočtu:
B0
B1
B2
B3
B4
B5

=
=
=
=
=
=

(1000
(1000
(1000
(1000
(1000

přidělení bodů x-tému uchazeči za formu bonusu.
* (PB / PC) * 0,05 =
* (00 / 00) * 0,05 =
* (00 / 00) * 0,05 =
* (00 / 00) * 0,05 =
* (00 / 00) * 0,05 =

1 000 bodů
?50 bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Pořadí

Označení
formy
bonusu

Označení
hodnoty
bodů

Výsledný
počet bodů
v kritériu

1.

FB1

B1

?50

2.

FB2

B2

3.

FB3

B3

4.

FB4

B4

5.

FB5

B5

Obchodní název
uchazeče

10. NABÍDKA DODAVATELE/UCHAZEČE
Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky. Podmínky pro podání
nabídek jsou upraveny v § 68 až § 70 ZVZ. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Nabídka, tj. i návrhy pojistných smluv, musí akceptovat ustanovení obecně závazných
právních předpisů, které se vztahují k této veřejné zakázce.
Uchazečem předložená nabídka musí bezvýhradně odpovídat po obsahové stránce
veškerým požadavkům Zadavatele uvedeným v obou částech zadávací dokumentace, tzn.,
že uchazeč musí předložit kompletní nabídku.
Uchazečem předložená nabídka bude v souladu s § 76 odst. 1 hodnotící komisí posouzena
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22
odst. 1 písm. d) ZVZ. Nabídky, které tyto požadavky nebudou splňovat, budou vyřazeny.

10.1.

OBSAH NABÍDKY UCHAZEČE
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Nabídka uchazeče musí zahrnovat (při zachování pořadí):
a) Úvodní list nabídky;
b) Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace;
c) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 (třech) letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním
či obdobném poměru u Zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ);
d) Má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % (deset procent) základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ);
e) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ);
f) Uchazečem vyplněné zadání pojistného rozsahu v ČÁSTI II. zadávací dokumentace
(s ohledem na objektivní porovnání nabídek uchazečů);
g) Tabulka rekapitulace nabídkové ceny, tj. nabídková cena po jednotlivých pojistných
nebezpečích a celkem;
h) Doložení výpočtů nabídkové ceny;
i) Nabízený pojistný program;
j) Zpracovatelské týmy, likvidace škod, bonusy;
k) Prohlášení o subdodavatelích;
l) Návrh PS.
Nabídka uchazeče musí být podepsaná jeho statutárním orgánem nebo osobou příslušně
zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky uchazeče.
Předložením nepodepsaného textu nabídky (včetně návrhu PS) se nabídka stává
nekompletní a Zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.
Zadavatel požaduje, aby PS obsahovala tato ujednání:
 „Uchazeč se seznámil se zadávacími podmínkami, plně jim porozuměl, bezvýhradně
s nimi souhlasí a v případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a návrhem smlouvy
má přednost ustanovení zadávací dokumentace veřejné zakázky“;
 „Uchazeč souhlasí se zveřejněním nabídkových cen“;
 „Pojistná smlouva je uzavřena rovněž v souladu se Směrnicí Rady statutárního města
Chomutova č. 030/05-16, pro zadávání veřejných zakázek“.

10.2.

OBSAH JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK NABÍDKY

Úvodní list nabídky
 Obsahuje základní informace o uchazeči, obsahu nabídky, jméno a podpis
předkladatelů, a to včetně kontaktů na předkladatele nabídky.
Vyplněné zadání pojistného rozsahu
 Zadání pojistného rozsahu je uvedeno v ČÁSTI II. zadávací dokumentace. Uchazeč
doplní příslušné údaje dle své nabídky.
Tabulka rekapitulace pojistného - pojistné (nabídková cena) po jednotlivých pojistných
nebezpečích a celkem
 Tabulka je součástí ČÁSTI II. zadávací dokumentace. Uchazeč doplní příslušné údaje
dle své nabídky.

Doložení výpočtů nabídkové ceny
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Doložení výpočtu nabídkové ceny provede uchazeč uvedením pojistných sazeb
a pojistného a to u každého souboru věcí samostatně, eventuálně i podle dílčích
pojistných nebezpečí dle metodiky pojistitele.
Uchazeč v nabídce povinně uvede, že nabídková cena obsahuje ocenění veškerých
nákladů nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, zejména pak:
o veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace;
o veškeré náklady na daně a poplatky spojené s plněním veřejné zakázky;
o veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení
veřejné zakázky.
Zároveň se uchazeč nesmí jakkoliv pokoušet narušit integritu Zadavatelem
předložených souborů za účelem jakýchkoliv změn v jejich obsahu.

Nabízený pojistný program
 Uchazeč předloží ve své nabídce popis nabízeného pojistného programu včetně
souvisejících služeb, jako přílohu č. 2 návrhu PS.
 Popis nabízeného pojistného programu musí být zpracován tak, aby z něj jasně
vyplývalo splnění alespoň požadavků Zadavatele, jak jsou uvedeny v bodech ČÁSTI II.
zadávací dokumentace.
Zpracovatelské týmy, likvidace škod, bonusy
 Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním dále požadovaných
údajů;
 Uchazeč do této přílohy návrhu smlouvy zapracuje:
o Systém provádění změn PS, včetně vydání dokladu o pojištění, k tomu: adresy
pracovišť, kontaktní osoby, telefonní čísla a e-mailové adresy;
o Systém předpisů (faktur) pojistného, k tomu: adresy pracovišť, kontaktní
osoby, čísla bankovních účtů, telefonní čísla a e-mailové adresy;
o Systém oznamování škod a systém sledování postupů likvidace Zadavatelem,
k tomu: adresy likvidní služby, kontaktní osoby, telefonní čísla a e-mailové
adresy;
o Systém vyhodnocování škodných průběhů v průběhu pojistného roku a za
pojistný rok celkem;
o Systém bonusů (slev po uplynutí pojistného roku) za příznivý škodný průběh.
Uvede formu bonusů:
 bonus tzv. „vratkový“ (sleva bude vrácená na účet Zadavatele), a to i za
poslední rok pojištění;
 bonus zápočtový (sleva bude zahrnuta do pojistného v novém pojistném
roce).
Prohlášení o subdodavatelích
 Uchazeč, který má v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jiným osobám
(subdodavatelům), je povinen uvést tuto skutečnost, a to prohlášením podepsaným
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém budou přesným popisem
jasně vymezeny jednotlivé části zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jiným
osobám. Pro každou část veřejné zakázky, která bude plněna subdodavatelem, bude
uveden i konkrétní subdodavatel.
 V případě, že uchazeč nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít
subdodavatelů, výslovně uvede, že veškeré plnění tvořící předmět veřejné zakázky se
zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů.
Návrh PS
 Uchazeč předloží ve finální podobě, s podpisy, včetně pojistných podmínek.

10.3.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
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Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Veškeré
dále uvedené obchodní podmínky jsou Zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak
mohou nabídnout Zadavateli obchodní podmínky výhodnější.
Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené Zadavatelem, posoudí
Zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného
uchazeče ze zadávacího řízení.
Způsob prokázání splnění jednotlivých obchodních podmínek je uveden u každé podmínky
samostatně.
a) Rozsah předmětu plnění


Uchazeč zapracuje do návrhu PS ujednání, kde se zaváže poskytovat veškeré služby
uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Zároveň do návrhu PS uvede,
že s rozsahem služeb požadovaných Zadavatelem je detailně obeznámen, že s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasí a veškeré takto stanovené podmínky považuje
z pohledu plnění veřejné zakázky za bezvýhradně závazné.

b) Spoluúčast



Maximální hodnota spoluúčasti pro Zadavatele je uvedena u jednotlivých pojištění
v ČÁSTI II. zadávací dokumentace, kde je v textu uvedena maximální procentuální
hodnota spoluúčasti a zároveň maximální hodnota minimální spoluúčasti v Kč.
Uchazeč ve své nabídce může nabídnout podmínky, které by v případě pojistného
plnění byly pro Zadavatele příznivější.

c) Zadavatelem požadované zajištění závazků a smluvních pokut



Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním všech dále
požadovaných údajů do návrhu pojistných smluv.
Zadavatel požaduje níže uvedené smluvní pokuty a jejich výše:
o Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody Zadavateli nebo třetím
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
ze ZVZ, jiných předpisů nebo vyplývajících z uzavřené PS, je dodavatel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel;
o V případě, že uchazeč zadá část veřejné zakázky jiným osobám
(subdodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění
smlouvy je uchazeč a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce;
o Všechny zprávy zaslané jednou smluvní stranou e-mailem musí být druhou
smluvní stranou do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přijetí potvrzeny stejnou cestou.

d) Zadavatelem požadované platební podmínky


Uchazeč prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním níže uvedených
platebních podmínek do návrhu PS:
o Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně bezhotovostním
převodem na bankovní účet vybraného uchazeče. Příslušné platby se uskuteční
vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vybraným uchazečem.
Zadavatel nebude poskytovat vybranému uchazeči jakékoliv zálohy;
o Splatnost faktur bude minimálně 30 (třicet) dnů;
o Frekvence plateb pojistného se bude řídit termíny uvedenými v uzavřené PS,
vycházející ze Zadání pojistného rozsahu vymezeného v ČÁSTI II. zadávací
dokumentace;
o Veškeré doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení
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zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a jejich nedílnou součástí musí být oboustranně potvrzený protokol
o předání a převzetí předmětu plnění. V případě, že účetní doklady nebudou
mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti
zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněných či opravených dokladů;
o Daňový doklad (faktura) bude vždy vybraným uchazečem vystavena a zaslána
k úhradě na adresu Zadavatele-pojistníka;
o Bankovní spojení na Zadavatele-pojistníka:
 č. výdajového účtu: 626 441/0100
 č. příjmového účtu: 19-626 441/0100,
 Komerční banka, a.s., regionální pobočka Chomutov.
e) Změny PS


Jakákoliv změna PS musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za Zadavatele a dodavatele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny PS se ujednávají zásadně jako vzestupně číslovaný dodatek
k příslušné PS.

10.4.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu:








Za kompletní splnění veřejné zakázky - v souladu se zadávací dokumentací, a to
absolutní částkou v české měně.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná: celková nabídková cena,
bez DPH.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění (po jednotlivých částech
pojistného souboru). Nabídková cena musí souhlasit s údaji v návrzích pojistných
smluv.
Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění
předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících.
Za nabídkovou cenu bude považována cena celkem v Kč, bez DPH.
Uchazečem stanovená cena pojištění pojistného souboru je při plnění veřejné zakázky
cenou maximální, nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti PS, pokud nebude
oboustranně ujednáno jinak.

Zadavatel v této souvislosti stanovuje, že za 5 (pět) let pojištění je nejvyšší přípustnou
nabídkovou cenou na tuto veřejnou zakázku cena v částce 13 031 380 Kč, bez DPH.
V případě překročení maximální stanovené hodnoty zadavatel dle § 76 odst. 1 ZVZ takovou
nabídku vyřadí pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace.

10.5.

ZMĚNA POJISTNÉHO SOUBORU

Při změně rozsahu a struktury pojistného souboru nebudou pojistné sazby navýšeny.
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10.6.

POŽADAVKY ZADAVATELE K NABÍDCE

Zadavatel má požadavky
 k obsahovému členění nabídky;
 ke způsobu a formě zpracování nabídky a
 k dokladům k prokázání splnění kvalifikace.
Dále popsané požadavky považuje Zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek.
a) Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace


Zadavatel požaduje, aby uchazeč nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace
podal písemně v originále v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel doporučuje,
aby nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeč podal spolu s originálem
i v 1 (jedné) kopii.



Zadavatel také doporučuje použít řazení jednotlivých částí nabídky i dokladů
k prokázání splnění kvalifikace jak, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Zadavatel doporučuje s ohledem na přehlednost, aby nabídka a doklady k prokázání
splnění kvalifikace, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, byly svázány do
dvou samostatných svazků. Svazek č. 1 by tvořily doklady k prokázání splnění
kvalifikace. Svazek č. 2 by tvořily doklady samotné nabídky uchazeče.
Je vhodné každý z těchto svazků na první straně označit číslem svazku, názvem
svazku, názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem, zda
se jedná o originál či kopii.
Originály obou svazků musí být na titulní straně označeny jako „originál“, kopie obou
svazků jako „kopie“. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje
za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku. Originály resp. úředně
ověřené kopie dokladů, jejichž předložení je požadováno v zadávací dokumentaci,
musí být zařazeny do vyhotovení svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku
postačí jejich neověřené kopie.
Každý ze svazků, včetně veškerých případných příloh, je vhodné náležitým způsobem
zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy. Za náležitý způsob zabezpečení
svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje Zadavatel opatření každého
svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození
v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být
dostatečně jedinečné, tak aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného
nahrazení.
Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití svázání
pomocí provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče
a jeho razítkem.
Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, musí být zpracována výhradně
v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy s úředně ověřeným
překladem do českého jazyka.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být
podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.



















Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné.
Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést
v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy každého ze svazků byly očíslovány průběžnou
číselnou řadou počínající číslem 1.
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Posledním listem každého svazku by mělo být prohlášení uchazeče, v němž uvede
celkový počet všech listů ve svazku.

b) Elektronická verze nabídky


Uchazeč jako součást nabídky předloží CD/DVD nosič, na kterém bude uveden
v elektronické podobě návrh pojistných smluv, včetně všech příloh.



CD/DVD nosič bude vhodně označen identifikačními údaji uchazeče a předmětem
veřejné zakázky a může v elektronické podobě obsahovat prospekty nabízeného
řešení.

c) Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání
splnění kvalifikace
Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení písemné (tištěné, elektronické) verze nabídky
a dokladů k prokázání splnění kvalifikace uchazeče:
Svazek č. 1 (Kvalifikace):








Identifikační údaje o uchazeči (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud
uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním);
Obsah svazku;
Smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina, je-li relevantní;
Doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů;
Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
Doklady o ekonomické a finančních způsobilosti k splnění veřejné zakázky;
Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů;



Prohlášení o počtu stran textu.

Svazek č. 2 (Nabídka):









Identifikační údaje o uchazeči (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud
uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním);
Obsah svazku;
Vyplněné údaje v Zadání pojistného rozsahu (ČÁST II.) zadávací dokumentace;
Návrh jednotlivých PS;
Přílohy návrhu každé PS:
o Příloha č. 1: Doložení výpočtu nabídkové ceny;
o Příloha č. 2: Nabízený pojistný program;
o Příloha č. 3: Zpracovatelské týmy;
o Příloha č. 4: Organizační jednotky Zadavatele-místa pojištění;
o Příloha č. 5: Prohlášení o subdodavatelích;
o Příloha č. 6: Potřebná dokumentace.
Věcné a formální připomínky nebo doplnění závazného návrhu PS Zadavatelem;
Prohlášení o počtu stran textu.

Zadavatel doporučuje, aby výše specifikované jednotlivé části obou svazků byly zřetelně
označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovněž očíslovány a započteny
do celkového počtu listů v nabídce.
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11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Uchazeč je oprávněn podle § 49 ZVZ po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 6 (šest)
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, nejpozději do 4 (čtyř) pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče podle
předchozího odstavce.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí Zadavatel současně všem
uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.
Zadavatel uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem,
jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nebudou poskytovány
dodatečné informace telefonicky.
Vzhledem ke lhůtám doručení žádosti a v souladu s § 148 odst. 2 ZVZ, bude pro poskytnutí
dodatečných informací využito elektronických prostředků.

12. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
V souladu s § 49 odst. 5 ZVZ umožní Zadavatel na základě požadavku uchazeče prohlídku
místa plnění po předchozí dohodě, nejpozději však 12 (dvanáct) dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek, v pracovních dnech, v pracovní době od 08:00 do 15:00 hodin.

13. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o veřejnou zakázku podat
svou nabídku a poskytnout Zadavateli informace o splnění své kvalifikace.
Zadavatel stanoví, v souladu s § 39 odst. 3 písm. a) bod 1. ZVZ, lhůtu pro podání nabídek
v trvání 52 (padesát dva) dny. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po
dni zahájení zadávacího řízení.
Nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek musí uchazeč o veřejnou zakázku doručit
Zadavateli nabídku a doklady prokazující splnění kvalifikace.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu s § 71 odst. 5 ZVZ
pohlíží, jako by nebyla podána.

14. ZADÁVACÍ LHŮTA
Podle § 43 odst. 2 ZVZ stanoví Zadavatel v Oznámení o zahájení zadávacího řízení délku
zadávací lhůty, s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.
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Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je zadavatelem
stanovena na 60 kalendářních dnů, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Podle § 43 odst. 3 ZVZ se zadávací lhůta prodlužuje uchazečům, s nimiž může Zadavatel
v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4
ZVZ nebo do zrušení zadávacího řízení.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty se posouvá o dobu, kdy
zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí Zadavatele
o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které Zadavatel nesmí
uzavřít podle tohoto zákona smlouvu.
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen „Úřad“), zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty stanovený datem se posouvá
o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí
právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní
řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě
neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení.
Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má Zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit
nápravné opatření podle § 118 odst. 1 ZVZ; o této skutečnosti je Zadavatel povinen
informovat dotčené zájemce a uchazeče.

15. ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Písemnou nabídku podají uchazeči v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti
otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu uvedenou v bodě 2.1. ČÁSTI I. zadávací
dokumentace nebo osobně na podatelnu Zadavatele, na stejné adrese.
Zadavatel doporučuje podat doklady k prokázání kvalifikace a nabídku ve dvou obálkách,
tj. v jedné obálce originál a kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace a ve druhé obálce
originál a kopie nabídky.
Doklady k prokázání splnění kvalifikací a nabídky podají uchazeči v řádně uzavřených
obálkách označených názvem veřejné zakázky, s údajem, zda se jedná o doklady k prokázání
splnění kvalifikací nebo o nabídku a uvedenou kontaktní adresou uchazeče.
Obálka s nabídkou bude označena výrazným nápisem:
NEOTEVÍRAT!
veřejná zakázka na služby – Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města
Chomutova
Zadavatel dále doporučuje uchazečům opatřit obálky vhodnými ochrannými prvky, např.
podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel o této
skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče na adrese, kterou uvedl dle § 69 odst. 5 ZVZ na
obálce.
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky na podatelně Zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 07. 11. 2016 (pondělí) v 13:00 hodin.
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16. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Podmínky pro otevírání nabídek jsou vymezeny v § 71 až § 73 ZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo termín pro podání nabídek a otevírání nabídek změnit,
nejpozději však 5 (pět) pracovních dnů před původně stanoveným termínem pro podání
nabídek. Změna termínu pro podání nabídek bude uveřejněna na profilu Zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídky
dne: 07. 11. 2016 (pondělí) v 13:05 hodin, v sídle Zadavatele: Zborovská 4602,
430 28 Chomutov, v zasedací místnosti č. 101.
Hodnotící komise otevře obálky podle pořadového čísla a zkontroluje, zda:



Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku;
Návrh pojistné smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Hodnotící komise následně zveřejní (přečte) nabídky - podle dílčích hodnotících kritérií.
Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku,
mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní vždy 1 (jeden) zástupce,
který prokáže příslušnost k uchazeči.

17. POSTUP ZADAVATELE PŘI POSOUZENÍ NABÍDEK
Nabídky uchazečů budou posouzeny hodnotící komisí z hlediska:
a) splnění podmínek ZVZ a platných právních předpisů (§ 76 ZVZ);
b) splnění veškerých požadavků Zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Nabídky uchazečů, které nesplní některé z uvedených hledisek, budou Zadavatelem
vyřazeny.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, vyloučí Zadavatel bezodkladně
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů, Zadavatel uchazeči
bezodkladně písemně oznámí.
Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nebudou mít
vliv na výslednou nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlédne.

18. OSTATNÍ PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM
Zadavatel si vyhrazuje tyto další podmínky:
a)
b)
c)
d)

Zadavatel připouští nabídku výhradně v rozsahu zadání;
Uchazeči jsou svými nabídkami bezpodmínečně vázáni po celou dobu zadávací lhůty;
Veškeré náklady účasti uchazeče v zadávacím řízení nese uchazeč;
Až do projednání nabídek a do definitivního rozhodnutí Zadavatele bude dodržena
mlčenlivost o obsahu nabídek;
e) Veškeré údaje uvedené v jednotlivých částech a bodech zadávací dokumentace
vymezují bezvýhradně závazné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky.
Těmito požadavky je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a při předkládání
dokladů k splnění prokázání kvalifikace;
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f) Uchazeč podáním nabídky potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s veškerými
podmínkami této zadávací dokumentace;
g) Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů
nebudou vráceny.
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DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

Pojištění bude rozděleno do dvou samostatných pojistných smluv:
1. Pojištění v PS A-ZÁKLAD:
 majetek a odpovědnost za újmu.
2. Pojištění v PS B-AREÁL:
 pouze vyčleněný majetek areálu Zadní Vinohrady, ul. Mostecká v Chomutově,
z důvodu stávajícího dotačního titulu a přehlednosti.
(pro přehlednost v ZD uvedeno v barvě modré)

Zadavatel (pojistník) sjednává pojištění ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a pro
pojištění odpovědnosti v PS A-ZÁKLAD i ve prospěch těchto pojištěných:
1. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
 IČ: 00079065
 sídlo: náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov
2. Městská policie Chomutov
 sídlo: Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov
3. Školy zřízené STATUTÁRNÍM MĚSTEM CHOMUTOV uvedené v příloze PA3
Pro pojištění majetku požadujeme sjednat:
1. pojištění na novou cenu, není-li uvedeno jinak;
2. pojištění pro jednu a každou pojistnou událost.
Místa pojištění:
MP1: dle účetní evidence nebo jiné prokazatelné evidence pojištěného, včetně uvedené
adresy pojištění.
Pro motorová vozidla bez RZ či SPZ je místem pojištění MP3.
MP2: Chomutov, ul. Mostecká, Zadní Vinohrady (sportovně a kulturně společenský areál
Nový Chomutov, Aquasvět a kino Svět) a ostatní dle účetní evidence nebo jiné
prokazatelné evidence pojištěného.
MP3: území České republiky.

Škodný průběh:
- za období posledních 3 let (od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2016)
1. stávající PS A-ZÁKLAD

63%

2. stávající PS B-AREÁL

20%
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1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ
1.1. POJIŠTĚNÍ V PS A-ZÁKLAD
Místo pojištění: MP1
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „sdružený živel“

Předmět pojištění

agregovaná/
celková/
pojistná částka

spoluúčast

pojištění se
sjednává

max. roční
limit pojist.
plnění

(Kč)

(Kč)

(Kč)

Soubor
vlastních budov a ostatních staveb,
včetně komunikací a mostů

12 879 120 000,-

„povodeň“ 100 000,„vichřice“ 10 000,ostatní 20 000,-

nesjednává
se

Soubor
ostatních vlastních věci movitých
(vyjma movitých věcí pojištěných
samostatně)

1 333 144 000,-

„povodeň“ 100 000,ostatní 20 000,-

nesjednává
se

Cizí věci zvláštní hodnoty
(sochy, obrazy, další výtvarná díla)
první riziko
umístěné v obřadní síni Magistrátu
„povodeň“ 100 000,na
obvyklou 1 000 000,Statutárního města Chomutov na
ostatní 10 000,cenu*
adrese Náměstí 1. máje 1, Chomutov
za účelem vystavení
* cena bude uvedena ve smlouvě o vystavování uměleckého díla, pojištěný tuto smlouvu předloží v případě
pojistné události
Ostatní vlastní věci movité
nesjednává
„povodeň“ 100 000,dle přílohy PA2 umístěné na adrese:
499 699,se
ostatní 1 000,Náměstí 1. máje 1, Chomutov
Ostatní stavby
(technologické zařízení výměníkových
stanic v čp. 3757 a 3755 ul. Tomáše ze
Štítného v Chomutově a teplovodní
kanál mezi nimi)

550 000,-

nesjednává
se

„povodeň“ 100 000,ostatní 10 000,-

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „požár“ / „náraz“ / „povodeň“ / „vichřice“ / „sesuv“

Předmět pojištění

agregovaná/
celková/
pojistná částka

spoluúčast

pojištění se
sjednává

max. roční
limit pojist.
plnění

(Kč)

(Kč)

Vlastní budovy a ostatní stavby
dle přílohy PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)

3 829 401,-

„povodeň“ 100 000,ostatní 50 000,-

Stavby a ostatní vlastní věci movité
dle přílohy PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)

419 084,-

„povodeň“ 100 000,ostatní 10 000,-

nesjednává
se

Okrasné dřeviny
na příloze PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)

1 362 203,-

„povodeň“ 100 000,na jinou cenu
ostatní 10 000,-

nesjednává
se
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Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění v PS A-ZÁKLAD:


Dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku
odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,



Dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.



Vznikne-Ii škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po
sjednání pojištění, je pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění;



Za předmět pojištění se považují i mosty a lávky;



Pojištění nemovitého majetku je v platnosti i v případě, že dojde k částečnému prodeji
nemovitosti = prodej bytových a nebytových jednotek (nastane spoluvlastnictví nemovitosti).
V takovém případě se pojištění vztahuje na celou nemovitost, i když v účetní evidenci je
vedená pouze část nemovitosti, majetkově patřící městu;



Pojištěný své vztahy s ostatními spoluvlastníky ve věci pojistného plnění vypořádá v souladu
s právy a povinnostmi všech spoluvlastníků;



Pojištění v rámci PS A-základ zaniká 2 měsíce po dni, kdy noví vlastníci (včetně podílu města)
vytvoří právnickou osobu, nebo 2 měsíce po dni, kdy město přestalo být spoluvlastníkem
nemovitosti (100% prodej novým vlastníkům)



Pojmem „den vytvoření právnické osoby“ se chápe den zapsání právnické osoby do obchodního
rejstříku;



Pojmem „den, kdy město přestalo být spoluvlastníkem“, se chápe den, kdy byl na listu
vlastnictví k dané nemovitosti na katastrálním úřadě poslední vlastnický podíl města připsán na
nového vlastníka;



V případě, že se dodatečně prokáže nedostatečné pojištění nemovitosti s vlastnickým podílem
města uzavřené právnickou osobou společenství vlastníků, pojistitel garantuje pojištění části
nemovitostí ve vlastnictví města v rozsahu sjednaného pojištění po celou dobu platnosti
vlastnického vztahu města;



Pojistné plnění bude vyplaceno poměrně k vlastnickým podílům pojištěného a ostatních
spoluvlastníků.



Pojistná částka bude pro každý následující pojistný rok aktualizovaná přepočtovým indexem
a upravená v závislosti na investicích, nákupech a prodejích nemovitého majetku.



V případě pojistné události na historických objektech v majetku Statutárního města Chomutova
bude uhrazená pojištěnému skutečně vzniklá škoda v nové ceně (dle faktur za opravy nebo
rozpočtem), a to i v případě, že bude oprava prováděná odbornou firmou na opravy
historických budov.



Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů
a zařízení přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách,
při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny;

1.2. POJIŠTĚNÍ V PS B-AREÁL
Místo pojištění: MP2
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „sdružený živel“

Předmět pojištění

Vlastní budovy, ostatní stavby včetně
komunikací v areálu (dle přílohy PB1)
a vlastní věci movité (dle přílohy PB3)

agregovaná/
celková/
pojistná částka

spoluúčast

(Kč)

(Kč)

2 076 391 587,-

„povodeň“ a
„sesuv“ 10%,
min. 20 000,-,

pojištění se
sjednává

max. roční
limit pojist.
plnění
(Kč)

nesjednává se
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Stavby a okrasné dřeviny
(dle přílohy PB2)

10 627 923,-

„povodeň“ 10%,
min. 20 000,-,
ostatní 10%,
min. 5 000,-

zlomkové
pojištění

300 000,-

jiná cena

Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění v PS B-AREÁL:


Dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku
odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,



Dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.



Vznikne-Ii škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po
sjednání pojištění, je pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění;



Pojistná částka bude pro každý následující pojistný rok aktualizovaná přepočtovým indexem
a upravená v závislosti na investicích, nákupech a prodejích nemovitého majetku.



Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů
a zařízení přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách,
při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny;

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ
2.1. POJIŠTĚNÍ V PS A-ZÁKLAD
Místo pojištění: MP1
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“
Předmět pojištění
Soubor
vlastních budov a ostatních staveb včetně
komunikací a mostů

agregovaná/
celková/
pojistná částka

spoluúčast

(Kč)

(Kč)

1 000,-

pojištění se
sjednává

max. roční
limit pojist.
plnění
(Kč)

první riziko

500 000,-

Soubor
zlomkové
1 000,5 000 000,ostatních vlastních věci movitých* (vyjma
pojištění
movitých věcí pojištěných samostatně)
* jedná se o základní prostředky movitého majetku, které jsou umístěny v budovách ve vlastnictví Statutárního
města Chomutova
Cizí věci zvláštní hodnoty
(sochy, obrazy, další výtvarná díla)
první riziko
umístěné v obřadní síni Magistrátu
10 000,na obvyklou
1 000 000,Statutárního města Chomutov na adrese
cenu*
Náměstí 1. máje 1, Chomutov za účelem
vystavení
* cena bude uvedena ve smlouvě o vystavování uměleckého díla, pojištěný tuto smlouvu předloží v případě
pojistné události
Ostatní vlastní věci movité
umístěné na adrese
nesjednává
499 699,1 000,se
Náměstí 1. máje 1, Chomutov
dle přílohy PA2
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Vlastní budovy a ostatní stavby
dle přílohy PA1 (jedná se o park u Okresního
soudu v Chomutově pořízený z dotací EU)

3 829 401,-

50 000,-

nesjednává
se

419 084,-

10 000,-

nesjednává
se

1 362 203,-

10 000,-

na jinou cenu

nesjednává
se

5 000,-

první riziko

100 000,-

Stavby a ostatní vlastní věci movité
dle přílohy PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)
Okrasné dřeviny
na příloze PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)
Ostatní stavby
(technologické zařízení výměníkových
stanic v čp. 3757 a 3755 ul. Tomáše ze
Štítného v Chomutově a teplovodní kanál
mezi nimi)

Místo pojištění: MP3
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „posel“
pojistná částka
Předmět pojištění

spoluúčast

(Kč)

Posel

pojištění se
sjednává

max. roční limit
pojist. plnění

první riziko

5 000 000,-

(Kč)

1 000,-

(Kč)

Zvláštní ujednání k pojištění odcizení v PS A-ZÁKLAD:


Dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku
odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,



Dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.



Způsoby zabezpečení a tomu odpovídající limity pojistného plnění
o

o

limit plnění do 100 000,- Kč


vstup - řádně uzamčen



okna – řádně uzavřena

limit plnění do 300 000,- Kč


o

limit plnění do 5 000 000,- Kč


o



vstup - bezpečnostní uzamykací systém
vstup - bezpečnostní uzamykací systém a EZS s vyvedením poplachového
signálu na PCO

pro ostatní vlastní věci movité dle přílohy č. 1 (jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU) se za překonání překážky považuje překonání
konstrukčního upevnění.

Posel z jednoho místa převzetí - způsoby zabezpečení a tomu odpovídající limity pojistného
plnění
o

limit plnění do 2 000 000,- Kč


přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může
být osobou doprovázející) uzavřeným osobním automobilem. Jedna z osob
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automobil řídí a druhá musí být ozbrojena krátkou kulovou zbraní. Řidič
přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném
místě opustit automobil.

o

peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v bezpečnostním kufříku.

limit plnění do 5 000 000,- Kč


přeprava musí být prováděna třemi pověřenými osobami (jedna z osob může
být osobou doprovázející) uzavřeným automobilem s kovovou uzavřenou
karoserií. Jedna z osob automobil řídí. Jedna je vybavena obranným sprejem
a dvě osoby musí být ozbrojeny krátkou kulovou zbraní. Řidič přepravního
vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě opustit
automobil.



peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy ve dvou bezpečnostních
kufřících se zvukovou signalizací nebo vysokonapěťovým zařízením s rozdělením
přepravovaných cenností na dvě přiměřené části.

2.2. POJIŠTĚNÍ V PS B-AREÁL
Místo pojištění: MP2
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“

Předmět pojištění

agregovaná/
celková/
pojistná částka

spoluúčast

(Kč)

(Kč)

Vlastní budovy, ostatní stavby včetně
komunikací v areálu
(dle přílohy PB1) a vlastní věci movité (dle
přílohy PB3)
Stavby a okrasné dřeviny
(dle přílohy PB2)

10 627 923,-

pojištění se
sjednává

max. roční
limit pojist.
plnění
(Kč)

1 000,-

první riziko

500 000,-

10% , min. 5 000,-

zlomkové
pojištění

300 000,-

jiná cena

Zvláštní ujednání k pojištění odcizení v PS B-AREÁL:


Dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku
odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,



Dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.
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3. POJIŠTĚNÍ VANDALISMU
3.1. POJIŠTĚNÍ V PS A-ZÁKLAD
Místo pojištění: MP1
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“

Předmět pojištění

agregovaná/
celková/
pojistná částka

spoluúčast

(Kč)

(%, min. Kč)

Soubor
vlastních budov a ostatních staveb
včetně komunikací a mostů

1 000,-

pojištění se
sjednává

max. roční
limit pojist.
plnění
(Kč)

první riziko

500 000,-

Cizí věci zvláštní hodnoty
(sochy, obrazy, další výtvarná díla)
první riziko
umístěné v obřadní síni Magistrátu
1 000,1 000 000,na
obvyklou
Statutárního města Chomutov na
cenu*
adrese Náměstí 1. máje 1, Chomutov
za účelem vystavení
* cena bude uvedena ve smlouvě o vystavování uměleckého díla, pojištěný tuto smlouvu předloží v případě
pojistné události
Ostatní vlastní věci movité
1 000,532 310,dle přílohy PA2 umístěné na adrese
první riziko
Náměstí 1. máje 1, Chomutov
Vlastní budovy a ostatní stavby
dle přílohy PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)

3 829 401,-

50 000,-

nesjednává
se

Stavby a ostatní vlastní věci movité
dle přílohy PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)

419 084,-

10 000,-

nesjednává se

Okrasné dřeviny
na příloze PA1
(jedná se o park u Okresního soudu
v Chomutově pořízený z dotací EU)

1 362 203,-

10 000,-

na jinou cenu

nesjednává
se

5 000,-

první riziko

100 000,-

Ostatní stavby
(technologické zařízení výměníkových
stanic v čp. 3757 a 3755 ul. Tomáše ze
Štítného v Chomutově a teplovodní
kanál mezi nimi)

Zvláštní ujednání k pojištění vandalismu v PS A-ZÁKLAD:


Pojištění vztahuje i na škody způsobené malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo
polepením vnějších částí pojištěných budov a staveb, a sjednává se se spoluúčastí ve výši
1 000,- Kč.
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Dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku
odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,



Dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.

3.2. POJIŠTĚNÍ V PS B-AREÁL
Místo pojištění: MP2
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“

Předmět pojištění

agregovaná/
celková/ pojistná
částka

spoluúčast

(Kč)

(%, min. Kč)

Vlastní budovy, ostatní stavby včetně
komunikací v areálu
(dle přílohy PB1) a vlastní věci movité (dle
přílohy PB3)
Stavby a okrasné dřeviny
(dle přílohy PB2)

10 627 923,-

pojištění se
sjednává

max. roční
limit pojist.
plnění
(Kč)

10 %, min. 1 000,-

první riziko

500 000,-

10%, min. 5 000,-

zlomkové
pojištění

300 000,-

jiná cena

Zvláštní ujednání k pojištění vandalismu v PS B-AREÁL:


Pojištění vztahuje i na škody způsobené malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo
polepením vnějších částí pojištěných budov a staveb, a sjednává se se spoluúčastí ve výši
1 000,- Kč.



Dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku
odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci
sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,



Dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků
nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.

Část II. - Zadání pojistného rozsahu, včetně příloh

Strana 9 z 16

4. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
4.1. POJIŠTĚNÍ V PS A-ZÁKLAD
Místo pojištění: MP1
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „elektronická zařízení“
Předmět pojištění
- pojištěná zařízení
Soubor
vlastního zařízení, vč. příslušenství

agregovaná/
celková/
pojistná částka

spoluúčast

(Kč)

(Kč)

25 749 000,-

pojištění se
sjednává

max. roční limit
pojist. plnění
(Kč)

* viz rozpis

1 000,-

- jde o kamerové systémy vedené v evidenci org. složky 15 – Městské policie Chomutov
* viz rozpis
273 899,1 000,- jde o kopírovací stroj TOSHIBA (e-STUDIO 3511, v.č. CKI42603; MR-3015 RADF, v.č. CEI420349; MH1700
podstolek), který se nachází v organizační složce 15 – Městská policie Chomutov
Cizí zařízení vč. příslušenství

* Rozpis maximálních ročních limitů pojistného plnění
Pro případ odcizení pojištěné věci v důsledku krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící
pojištěné zařízení před odcizením nebo loupeží se sjednává max. roční limit poj. plnění ve výši 3 000 000 Kč.
Pro případ úmyslného poškození nebo zničení pojištěné věci se sjednává max. roční limit pojistného plnění ve výši
500 000 Kč.
Vlastních zařízení, vč. příslušenství
dle přílohy PA4 – parkovací automaty

6 980 366,-

1 000,-

nesjednává se

Vlastních zařízení, vč. příslušenství
dle přílohy PA5 umístěné na adrese
Náměstí 1. máje 1, Chomutov

2 163 802,-

1 000,-

nesjednává se

Zvláštní ujednání k pojištění elektronických zařízení v PS A-ZÁKLAD:


Způsoby zabezpečení a tomu odpovídající limity pojistného plnění
o

o
o



limit plnění do 100 000,- Kč
 vstup - řádně uzamčen,
 okna - řádně uzavřena,
limit plnění do 300 000,- Kč
 vstup - bezpečnostní uzamykací systém
limit plnění do 5 000 000,- Kč
 vstup - bezpečnostní uzamykací systém a EZS s vyvedením poplachového signálu
na PCO

Způsoby zabezpečení pro předmět pojištění – parkovací automaty dle přílohy PA4:
o

parkovací automaty musí být pevně spojeny se zemí, tzn. konstrukčně upevněny;
konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení
pojištěné věci se zemí/stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy
pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. V případě rozebíratelného
spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít
min. ručního nářadí, pokud nejde o běžné používaná spojení, jejichž konstrukci nelze
ovlivnit.

o

kamerový systém musí být umístěn ve výšce 3m nad zemí, za překonání překážky se
považuje překonání konstrukčního upevnění.
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5. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU
5.1. POJIŠTĚNÍ V PS A-ZÁKLAD
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb na
základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
limit
Rozsah pojištění

Obecná odpovědnosti za újmu

pojistného plnění

sublimit
pojistného plnění

spoluúčast

(Kč)

(Kč)

(Kč)

50 000 000,-

viz rozpis

5 000,-

územní
platnost
pojištění
MP3

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění,
pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke
skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu
na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou
smlouvou
Činností nebo vztahem statutárního města Chomutov jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu
podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA, který je uveden ve
Výpisu z Registru ekonomických ČSÚ v ARES, pod IČ: 00261891;
Všeobecnou činností veřejné správy (tj. pojištěnou činností) se pro účely této pojistné smlouvy rozumí i provozování
sportovních a kulturních zařízení, tj. pořádání sportovních a kulturních akcí statutárním městem Chomutov.
Obecná odpovědnost za újmu pro
Technické
služby
města
Chomutova,
příspěvková organizace

5 000 000,-

1 000,-

MP3

Obecná odpovědnost za újmu pro
Městskou policii Chomutov

20 000 000,-

5 000,-

MP3

Obecná odpovědnost za újmu pro
Školy zřízené STATUTÁRNÍM MĚSTEM
CHOMUTOV uvedené na příloze PA3

20 000 000,-

1 000 000,-

MP3

Cizí věci převzaté, vč. motorových vozidel

2 000 000,-

5 000,-

MP3

Cizí věci užívané

1 000 000,-

1 000,-

MP3

Náklady zdravotní pojišťovny a regresy
dávek nemocenského pojištění

3 000 000,-

1 000,-

MP3

Čisté finanční škody

1 000 000,-

5 000,-

MP3

Pojištění odpovědnosti za újmu

10%, min.

MP3
10 000,Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou z vlastnictví nebo provozování nebo použití zábavních parků
a zařízení, stadiónů a tribun se sjednává se sublimitem pojistného plnění 30 000 000,- Kč
- provoz pracovních strojů

500 000,-

Cizí věci převzaté - zabezpečení (mimo motorových vozidel)
Pojištěný je povinen převzaté věci zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení
odpovídalo minimálně předepsaným způsobům zabezpečení; dojde-li k odcizení věci krádeží a mělo-li porušení
této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu následků, je pojistné
plnění omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události.
Cizí věci převzaté - zabezpečení (motorová vozidla)
Způsob zabezpečení: plot min. výšky 180 cm, vrata uzamčená dvěma bezpečnostními visacími zámky, z toho
jeden se zvýšenou ochranou třmene visacích zámků; v mimo pracovní době osvětlení, trvalá strážní služba
s jednočlennou fyzickou ostrahou.
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Zvláštní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu v PS A-ZÁKLAD:


Pojištění odpovědnosti obce za újmu vyplývající ze zákona o obecní policii
o

pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost obce za újmu vzniklou následkem zásahu
veřejné správy v rozsahu vyplývajícím z § 24 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů.



Pojištění se vztahuje i na provozní činnost, kterou uvedené společnosti provádí při správě
majetku města, při poskytování služeb a při dalších činnostech, které jsou realizované
v souladu s posláním společností.



Pojištění se vztahuje i na odpovědnost vyplývající z držby či vlastnictví nemovitého majetku.
Pojištění je v platnosti i v případech, kdy nemovitosti spravují pověřené organizace.



Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví a držby bytových domů platí
i v případě prodeje části (jedné a více bytových či nebytových jednotek) nebo celého bytového
domu a zaniká ve stejných termínech uvedených v této smlouvě pro případ živelního pojištění
prodávaných bytových domů.



Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na škody vzniklé třetím osobám z důsledku závad
ve schůdnosti či sjízdnosti komunikací města (vozovky, plochy, chodníky, stezky, pěšiny,
schodiště, mosty, podchody atd.). Pojištění je v platnosti i v případech, kdy komunikace
spravují pověřené organizace.



Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu vzniklé sesuvem či pádem sněhu či námrazy
z budov (ze střech, z říms apod.) bez ohledu na počasí, s výjimkou živelných pohrom. Jedná se
např. o úrazy chodců, poškození vozidel apod.



Pojišťuje se odpovědnost za újmu způsobenou pádem částí budov, sloupů veřejného osvětlení
apod. (např. okapy, střešní tašky, panely, omítky, antény, cedule, svítidla s konstrukcemi,
apod.) bez ohledu na počasí, s výjimkou živelných pohrom.



Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění
o pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti
s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně
újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.
o pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, pokud:
 v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na
plnění z pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného ve prospěch
pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla),
 jde o škodu, jejíž náhrada je předmětem pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění
nemohlo být uplatněno z důvodu, že:


byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,



jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
nebo



o

o

ke škodě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které
bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 jde o škodu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nebo
 ke vzniku škody došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo
v průběhu přípravy na ně.
toto pojištění se pro případ škody způsobené výkonem činnosti pracovního stroje,
která nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu.
toto pojištění se pro případ škody způsobené výkonem činnosti pracovního stroje
jinak než v předchozím odstavci sjednává se sublimitem uvedeným pro účely tohoto
pojištění v pojistné smlouvě.
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6. LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Limity pojistného plnění
jednoho pojistného roku.

pro

jednu

a

všechny

újmy,

které

nastanou

v průběhu

6.1. LIMITY V PS A-ZÁKLAD
Pojistné plnění je ze všech druhů pojištění, za všechny pojistné události způsobené povodní
nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním
limitem pojistného plnění ve výši 100 000 000,- Kč.
V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného
plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí
sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojistné události, které vzniknou
povodní nebo záplavou v záplavovém území, stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., vodní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 236/2002 Sb., o způsobu
a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů,
vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 2 000 000,- Kč.
Pro všechny pojistné události způsobené „atmosférickými srážkami“ se sjednává maximální
roční limit pojistného plnění ve výši 200 000,- Kč, vždy se spoluúčastí ve výši 1 000,- Kč za
pojistnou událost.
Pro všechny pojistné události způsobené „vichřicí nebo krupobitím“, nastalé v průběhu
jednoho pojistného roku, se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
100 000 000,- Kč.
V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného
plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí
sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
Pro všechny pojistné události způsobené „sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením“, a je-li pojištěnou věcí budova, též „tíhou
sněhu nebo námrazy“, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, se sjednává maximální
roční limit pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.
V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění
z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta
spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý
jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

6.2. LIMITY V PS B-AREÁL
Pojistné plnění je ze všech druhů pojištění, za všechny pojistné události způsobené povodní
nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním
limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.
V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného
plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí
sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
Pro všechny pojistné události způsobené „atmosférickými srážkami“ se sjednává maximální
roční limit pojistného plnění ve výši 200 000,- Kč, vždy se spoluúčastí ve výši 1 000,- Kč za
pojistnou událost.
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Pro všechny pojistné události způsobené „vichřicí nebo krupobitím“, nastalé v průběhu
jednoho pojistného roku, se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši
50 000 000,- Kč.
V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného
plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí
sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
Pro všechny pojistné události způsobené „sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením“, a je-li pojištěnou věcí budova, též „tíhou
sněhu nebo námrazy“, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, se sjednává maximální
roční limit pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.
V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění
z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta
spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý
jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

7. POJISTNÉ OBDOBÍ A PLACENÍ POJISTNÉHO
Do obou pojistných smluv (A-ZÁKLAD a B-AREÁL) požadujeme shodně sjednat:





Pojistné období: roční
Pojistné: běžné
Frekvence splátek: čtvrtletní, bez področní přirážky
Splatnost prvního pojistného: počátek pojištění + 20 dnů

8. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Do obou pojistných smluv (A-ZÁKLAD a B-AREÁL) požadujeme shodně sjednat:
Pojistitel akceptuje stanovení pojistné částky jako nové ceny nemovitého a movitého
majetku. Smluvní strany ujednaly podle § 2854 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že
v případě pojistných událostí pojistitel nesníží u nemovitého a movitého majetku pojistné
plnění v tomto smyslu.
Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci,
který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění.
Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než
10 %, nebude pojistitelem požadován doplatek pojistného; dojde-li k navýšení pojistné
hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 10 %, je pojistník povinen
tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli.
Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle platné
pojistné smlouvy.
Na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné
roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok
Způsob řešení dodatků k pojistné smlouvě:
 Čtvrtletní pojistné bude splatné 1. dnem v příslušném čtvrtletí a v průběhu pojistného
roku se nebude měnit;
 V každém dodatku bude stanoveno roční pojistné a doplatek pojistného za dobu
pojištění (tj. od data připojištění do data výročního dne pojistné smlouvy) nebo vratka
nespotřebovaného pojistného (za dobu od data zrušení pojištění do data ročního
výročního dne pojistné smlouvy).
 Pojistné za dobu připojištění bude placeno jednorázově k datu, které bude shodné
s datem účinnosti připojištění.
 Nespotřebované pojistné v případě odpojištění bude vráceno pojistitelem jednorázově
na účet pojistníka do 15 dnů po účinnosti dodatku.
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9. SLEVY Z PLATBY POJISTNÉHO
Do obou pojistných smluv (A-ZÁKLAD a B-AREÁL) požadujeme shodně sjednat:
Základní roční pojistné v Kč:
Sleva obchodní v %:

, vyčíslení v Kč:

Sleva za dobu pojištění v %:
Slevy celkem v %:

, vyčíslení v Kč:
, vyčíslení v Kč:

Celkové roční pojistné po všech slevách v Kč:

10. BONIFIKACE
Do obou pojistných smluv (A-ZÁKLAD a B-AREÁL) požadujeme shodně sjednat bonifikaci za
příznivý škodný průběh minimálně v rozsahu:
Škodný průběh

Výše bonifikace

do 5 %

30%

do 10%

25%

do 20%

15%

Pojistník má nárok na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě i v případě, že
v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55%.

11. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Zadavatel dále požaduje:


Nabídka musí být závazná pro rok 2017 a po celou dobu pojištění.



Pro objektivní porovnání nabídek od jednotlivých uchazečů požadujeme plně
dodržet zadání. Pokud některý z parametrů zadání není možno ze strany uchazeče
dodržet, nechť jej upraví na nejbližší možný, výhodnější pro Zadavatele.

12. INFORMACE O ZÚČASTNĚNÝCH STRANÁCH
12.1.

UCHAZEČ - POJISTITEL

Pojistitel (obchodní firma):
Nabídku zpracoval:
Kontaktní údaje (tel., e-mail):

V

dne
razítko a podpis
zástupce pojistitele
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12.2.

SCHVÁLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATELEM

Zadávací dokumentace byla schválena usnesením RSMCH č. 416 dne 06. 09. 2016.

V

Chomutově

dne

07. 09. 2016

Ing. Daniel Černý - primátor

13. PŘEHLED PŘÍLOH K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace obsahuje přílohy. Přílohy jsou přiloženy na konci zadávací
dokumentace, za Částí II.
Rozdělení příloh reflektuje rozdělení PS A-ZÁKLAD a PS B-AREÁL.

13.1.

PŘÍLOHY K PS A-ZÁKLAD
PA1 - Majetek v parku u Okresního soudu v Chomutově
Nemovitý majetek, zeleň, movitý majetek, celkem 2 strany textu.



PA2 - Přehled evidovaného majetku
Movitý majetek umístěný adrese Náměstí 1. máje, Chomutov,
celkem 2 strany textu.



PA3 - Přehled škol
ZŠ, MŠ, Speciální a ostatní školy, celkem 1 strana textu.



PA4 - Přehled parkovacích automatů
 Parkovací automaty, ulice umístění, celkem 1 strana textu.
PA5 - Seznam elektroniky pro Infocentrum
 Dodávka a instalace technologií nezbytných pro provoz elektronického turistického
informačního centra, ulice umístění, celkem 1 strana textu.
PA6 - Seznam pojištěných příspěvkových organizací
Odpovědnost z výkonu veřejné služby, celkem 1 strana textu



13.2.

PŘÍLOHY K PS B-AREÁL
PB1 - Seznam budov, staveb a vlastních věcí movitých
 pojistné částky, celkem 1 strana textu.
PB2 - Seznam okrasných dřevin
pojistné částky, celkem 9 stran textu.



PB3 - Seznam vlastních věcí movitých
pojistné částky, celkem 11 stran textu.
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