Výzva k podání nabídky
Spisová značka: OOP1191/2022/462
Číslo jednací: OOP16003/22/462
1.

Zadavatel:
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
Zastoupené: Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města Kyjova

2.

Název zakázky:
„Pojištění vozového parku města Kyjova a jeho příspěvkových organizací“
Druh zadávacího řízení:
Druh zakázky:

3.

veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka na služby

Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozového parku města Kyjova a jeho
příspěvkových organizací, a to v rozsahu pojištění stanoveném přílohou č. 1 této Výzvy.
Zadavatel sděluje, že vymezení předmětu plnění a rozsah pojištění (přílohy č. 1 a 2)
vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to makléřská společnost K+K Broker spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 2/36, 697 01 Kyjov, IČ: 60701021.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
CPV
66510000-8 Pojištění
66514110-0 Pojištění motorových vozidel
66516100-1-Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla

4.

Kontaktní osoba za zadavatele:
Kontaktní osoba k předmětu plnění veřejné zakázky:
Lenka Maliňáková
telefon: +420 518 697 465
email: l.malinakova@mukyjov.cz
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
Bc. Eva Julínková
telefon: +420 518 697 448
e-mail: e.julinkova@mukyjov.cz

5.

Doba a místo plnění zakázky:
Doba plnění je od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2026.
Místem plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla je území
všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a území všech dalších
států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (MF), tj. území
v rozsahu platnosti zelené karty. Místem plnění pro havarijní (kasko) pojištění je území
Evropy.

6.

Hodnotící kritérium:

nejnižší nabídková cena (100 %)

7.

Způsob hodnocení dle hodnotícího kritéria:
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě
nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a
hodnocena podle ceny uvedené ve sloupci „Jednotková cena bez DPH – Kritérium
hodnocení (CZK)“ v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE. Za nejvýhodnější
bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, za celý předmět plnění
veřejné zakázky, uvedenou ve sloupci „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení
(CZK)“ v elektronickém formuláři v systému JOSEPHINE.

8.

Prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele:
a. Základní způsobilost
Dodavatel může prokázat základní způsobilost prostřednictvím čestného prohlášení dle
přílohy č. 3 této Výzvy.
b. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů následovně:
▪ Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel výpisem z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z jiné obdobné evidence
(např. živnostenského listu či výpisu z živnostenského rejstříku) přičemž
obsah předmětu podnikání musí být v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.
▪ Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením dokladu o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Zejména povolení k provozování
pojišťovací činnosti udělené ČNB dle zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (popř. obdobné povolení
opravňující pojišťovnu z jiného členského státu EU provozovat pojišťovací
činnost na území České republiky).
Doklady prokazující profesní způsobilost dodavatel nemusí předložit, pokud právní
předpisy zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.

c. Technické kvalifikační předpoklady
▪ K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel
požaduje:
- seznam alespoň 2 významných služeb obdobného charakteru,
poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení. Za
služby obdobného charakteru je považováno pojištění vozového parku
flotilovým pojištěním vozidel s počtem vozidel alespoň 50 ks u každé
z nich.
Dodavatel může prokázat prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
prostřednictvím čestného prohlášení dle přílohy č. 3 této Výzvy
9.

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace:
Kompletní zadávací dokumentace je poskytována neomezeným dálkovým přístupem
na adrese profilu zadavatele https://1url.cz/XKOlP. Listinná forma zadávací dokumentace
nebude poskytnuta.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídky budou obsahovat tyto dokumenty a náležitosti v následujícím pořadí:
a.
Řádné identifikační údaje Dodavatele.
b.
Obsah nabídky s uvedením čísel stran a kapitol nabídky, včetně seznamu příloh
a informace o celkovém počtu listů nabídky.
c.
Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů.
d.
Závazný návrh Pojistné smlouvy dle odst. 11 této Výzvy.
V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou na celý předmět plnění VZ uvedenou v návrhu
Pojistné smlouvy, a cenovou nabídkou vyplněnou v elektronickém formuláři v systému
JOSEPHINE, bude hodnocena cena uvedená v elektronickém formuláři v systému
JOSEPHINE ve sloupci „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“.
Požadované dokumenty musí být do prostředí systému JOSEPHINE vloženy formou
prostých čitelně naskenovaných příloh, v obecně rozšířených a dostupných formátů (zejm.
PDF, MS Word, MS Excel). Zadavatel doporučuje, aby dodavatel soubory před odesláním
nabídky zkontroloval, že soubory nejsou poškozeny, a vložené nabídky odpovídajícím
způsobem pojmenoval, případně zkomprimoval do formátu ZIP (příp. RAR).
Je na vůli dodavatele, zda v nabídce předloží požadované doklady jako originály, úředně
ověřené kopie (konverze dokumentů) nebo jako prosté kopie. Před podpisem smlouvy
vybraný dodavatel, ale musí vždy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů (konverzí dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové
zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů),
pokud nebyly předloženy již v nabídce.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána nestanoví jinak.

11. Obchodní podmínky
11.1 Návrh smlouvy v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by znevýhodňovalo
zadavatele.
11.2 Účastník je povinen podat nabídku formou návrhu pojistné smlouvy. V návrhu
pojistné smlouvy musí být specifikováno pojistné za jednotlivé segmenty pojištění vozidel.
Dodavatel je dále povinen v návrhu smlouvy uvést identifikační údaje smluvních stran a
další podmínky plnění vyplývající ze zadávacích podmínek, nabídky dodavatele a obecně
závazných právních předpisů.
11.3 Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem zadávacího řízení nebo osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení – u právnických osob
způsobem dle obchodního rejstříku; osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou povinny
doložit příslušné pověření či plnou moc.
11.4 Přílohou návrhu pojistné smlouvy musí být také všeobecné pojistné podmínky
účastníka, zvláštní pojistné podmínky a příslušné doložky.
11.5 Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistné smlouvy se budou řídit českými
právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české
soudy, všechny smlouvy musí obsahovat prolongační doložku ve prospěch zadavatele.
Není přípustná rozhodčí doložka.
11.6 Účastník se zavazuje jednat ve věci příslušné pojistné smlouvy po dobu její účinnosti
se zástupcem zadavatele, který bude k těmto úkonům zadavatelem zmocněn a účastníkovi
výslovně označen jako oprávněná osoba a prokáže se vůči účastníkovi platnou plnou mocí,
popř. příkazní smlouvou.
11.7 Obchodní podmínky jsou dále uvedeny v příloze č. 2 této Výzvy a účastníci jsou
povinni se jimi řídit při tvorbě nabídkové ceny i při tvorbě návrhu pojistné smlouvy.
11.8 Závazná smluvní ujednání dle přílohy č. X budou ze strany dodavatele bezvýhradně
akceptována, přičemž jejich nedodržení v plném rozsahu je důvodem k vyloučení
účastníka.
11.9 Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení.
11.10 Zadavatel požaduje souhlas dodavatele se zveřejněním příslušné pojistné smlouvy
na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na svých oficiálních www
stránkách v sekci „Veřejné zakázky“, v případě, že s ním bude smlouva uzavřena. Tento
souhlas bude zapracován do návrhu pojistné smlouvy.
11.11 Zadavatel požaduje možnost podání výpovědi bez udání důvodu, vždy ke dni
splatnosti splátky příslušného čtvrtletí; délku výpovědní doby 6 měsíců, shodnou pro obě
smluvní strany s tím, že výpovědní doba ve stanovené délce počíná běžet prvním
kalendářním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé ze
smluvních stran. Pojištění na základě výpovědi zanikne skončením šestého měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
Návrh Pojistné smlouvy bude vypracován dodavatelem a musí být plně v souladu
s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Součástí nabídky bude pouze
jeden návrh smlouvy, který bude obsahovat pojištění dle této Výzvy.

Návrh Pojistné smlouvy musí obsahovat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

celkové roční pojistného za celou smlouvu,
ustanovení zajišťujících pojištění vozidel nově zařazených do pojištění za stejných
podmínek, jako je pojištění uplatněné v základní smlouvě
dobu účinnosti smlouvy odpovídající požadované době plnění,
výroční datum vždy k 1.4.,
způsob úhrady pojistného čtvrtletně,
makléřskou doložku ve znění: Pojištěný pověřuje pojišťovací makléřskou společnost
K+K Broker spol. s r.o., Masarykovo náměstí 2/36, 697 01 Kyjov, IČ: 60701021,
vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude
týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného
makléře, společnosti K+K Broker spol. s r.o.. Pouze K+K Broker spol. s r.o., je
oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů.
uzavření smlouvy bude schvalovat Rada města Kyjova, proto bude do závěrečných
ustanovení návrhu smlouvy doplněna doložka ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: „O uzavření této
smlouvy bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její …
schůzi dne …“.
obsahem smlouvy bude ujednání: „Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.“
Dodavatel není oprávněn žádným způsobem měnit, doplňovat či omezovat práva a
povinnosti vymezené obchodními podmínkami, a to ani přímou úpravou obchodních
podmínek, ani uvedením jakýchkoli omezujících či pozměňujících ustanovení do
návrhu smlouvy, aniž by bylo dotčeno ustanovení následujícího odstavce.

12. Lhůta pro podání nabídky, zadávací lhůta:
Lhůta pro podání nabídek končí: 8. 3. 2022 v 10:00:00 hodin
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí 60 kalendářních
dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
13. Místo pro podání nabídky:
▪
▪

Nabídka bude zadavateli předložena elektronicky a vložena do systému JOSEPHINE,
který je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/.
Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému
JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) dle požadavků této Výzvy a přiložení
požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh.

14. Další podmínky:
▪
▪
▪

Podáním nabídky se dodavatel zavazuje plně respektovat podmínky této Výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit
či upřesnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, případně zakázku zrušit
bez udání důvodu.

▪
▪
▪

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Varianty nabídky, resp. více nabídek jednoho dodavatele, nejsou přípustné.
Veškeré informace, které zadavatel uveřejní prostřednictvím systému JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), profilu zadavatele a na webových stránkách města
Kyjova, budou automaticky zasílány pouze dodavateli, který se do veřejné zakázky
zaregistroval prostřednictvím systému JOSEPHINE. Dodavatel, který si dokumentaci
k veřejné zakázce stáhl bez registrace, si musí sám pravidelně kontrolovat, zda jsou či
nejsou k dané veřejné zakázce na webových stránkách města Kyjova či profilu
zadavatele uloženy nové dokumenty.

15. Přílohy zadávacích podmínek:
▪ Příloha č. 1 – Seznam vozidel
▪ Příloha č. 2 – Závazná smluvní ujednání
▪ Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
▪ Příloha č. 4 – Požadavky na elektronickou komunikaci

