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1. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1.

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci
otevřeného nadlimitního řízení uveřejněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro nadlimitní veřejnou zakázku na
služby.

1.2.

Tato zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky stanovené ZZVZ, podrobnější
vymezení údajů a další informace nezbytné pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace
rovněž obsahuje specifikaci požadavků na prokázání splnění kvalifikace. Práva, povinnosti či
podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené, se řídí ZZVZ. Pojmy použité v této zadávací
dokumentaci vyplývají ze ZZVZ, pokud není dále stanoveno jinak.

1.3.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky,
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne
včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém
ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky a následné
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu
účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat
vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

1.4.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že tato zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele. Tím není nijak dotčena povinnost účastníků zadávacího řízení
řídit se veškerými dalšími požadavky vyplývajícími z obecně závazných předpisů a dalších norem,
které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci.

1.5.

Ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí části zadávací dokumentace zpracované osobou
odlišnou od zadavatele:
Technická část zadávací dokumentace - RESPECT, a.s., Praha 4, Pod Krčským lesem
2016/22, PSČ 14200, IČO: 25146351
-

ostatní části zadávací dokumentace byly zpracovány zadavatelem.

1.6.

Identifikace částí zadávací dokumentaci, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace včetně
uvedení osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely a včetně všech podstatných
informací, které byly obsahem předběžné tržní konzultace:
- předběžné tržní konzultace neproběhly.

1.7.

Veřejná zakázka je realizována elektronicky v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK (dále
jen
„elektronický
nástroj“),
který
je
dostupný
na
profilu
zadavatele:
https://valasskemezirici.ezak.cz/
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kód obce zadavatele:
Kód právní formy zadavatele:
www adresa:
profil zadavatele:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
CZ00304387
545058
801
http://www.valasskemezirici.cz
https://valasskemezirici.ezak.cz/

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, místostarostka
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Janka Gorduličová, referent Oddělení právního MěÚ Valašské Meziříčí
tel. +420 571 674 247, e-mail: gordulicova@muvalmez.cz
Centrální zadavatel provádí zadávací řízení na základě smlouvy o centralizovaném zadávání
uzavřené dle § 9 ZZVZ. Dle této smlouvy budou veškeré smlouvy uzavřené na základě tohoto
zadávacího řízení s Městem Valašské Meziříčí, jako hlavním účastníkem smlouvy. Centrální
zadavatel tak zastupuje v tomto zadávacím řízení další zadavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2
této zadávací dokumentace.
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Předmět veřejné zakázky
3.1.1.Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových
vozidel města Valašské Meziříčí, jeho příspěvkových organizací, jednotek dobrovolných hasičů a
společností vlastněných městem Valašské Meziříčí uvedených v přílohách zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.
Předmět I. části veřejné zakázky – Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Pojištění majetku:
živelní pojištění
krádež, loupež
pojištění vandalismu
pojištění skel
pojištění přerušení provozu – ztráta nájemného
pojištění přerušení provozu – živel
pojištění elektroniky
pojištění strojů a strojních zařízení
pojištění okrasných dřevin a zeleně
pojištění lesních porostů

Pojištění odpovědnosti za újmu (obecná i ve zvláštních případech) vč. odpovědnosti za újmu
způsobenou v důsledku funkce zastupitelstva obce
Předmět II. části veřejné zakázky - Pojištění motorových vozidel:
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
havarijní pojištění
doplňková pojištění
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Účastník může podat nabídku pouze na část I. nebo na část II. nebo na obě části veřejné zakázky.
3.2. Rozsah předmětu veřejné zakázky
3.2.1. Rozsah předmětu veřejné zakázky pro obě části veřejné zakázky je stanoven:
−

Zadávací dokumentací

−

Technickou části zadávací dokumentace – kde jsou uvedeny bližší podrobnosti k
předmětu veřejné zakázky, tj. místo pojištění, rozsah pojištění, předměty pojištění,
pojistné částky, spoluúčasti a limity plnění, odchylná ujednání a další požadavky na
pojištění pro obě části veřejné zakázky

−

Ostatními přílohami

3.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
66000000-0 - Finanční a pojišťovací služby
66510000-8 – Pojištění
66515200-5 - Pojištění majetku
66516000-0 – Pojištění odpovědnosti za újmu
66514110-0 - Pojištění motorových vozidel
4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – neuvádí se
5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
I. Část veřejné zakázky: smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024
II. Část veřejné zakázky: smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024

5.2.

Místo plnění veřejné zakázky
V případě pojištění majetku zadavatele jsou místy plnění veřejné zakázky místa, kde se nachází
majetek zadavatele, především území města Valašské Meziříčí, území České republiky a území
Evropy.
V případě pojištění odpovědnosti za újmu - území ČR a území Evropy
Pro pojištění motorových vozidel – území ČR a území Evropy

6. OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY
6.1.

Účastník je povinen předložit v nabídce návrh pojistné smlouvy v elektronické podobě (formát
zejména *.doc, resp. strojově čitelný formát) pokrývající daný předmět plnění veřejné zakázky
pro konkrétní část veřejné zakázky.

6.2.

Návrh smlouvy, nebo smluv pro konkrétní část předmětu plnění veřejné zakázky musí být ze
strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál
nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka.

6.3.

Předložené návrhy smluv, včetně všeobecných obchodních podmínek, produktových podmínek
nebo jiných podmínek nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele a musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům
zadavatele pro konkrétní část předmětu plnění veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci,
především v technické části zadávací dokumentace. Návrhy smluv rovněž musí akceptovat
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ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění příslušné veřejné
zakázky.
6.4.

Terminologie v pojistné smlouvě určuje zadavatele slovem „pojistník“ a účastníka slovem
„pojistitel“.

6.5.

Návrhy smluv budou obsahovat přesnou identifikaci a označení smluvních stran v souladu se
zápisem v obchodním rejstříku anebo v souladu s živnostenským rejstříkem, není-li účastník v
obchodním rejstříku zapsán. Smluvními stranami budou: 1) pojistník (Město Valašské Meziříčí); 2)
pojistitel (účastník, s nímž bude uzavřena smlouva).

6.6.

Účastník je povinen předložit pro tu část veřejné zakázky, na kterou chce podat nabídku, návrh
smlouvy, který bude respektovat veškeré zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci
a jejích přílohách. Účastník je současně povinen předložit veškeré obchodní podmínky, které se
ke smlouvám budou vztahovat. Smlouvy budou uzavřeny s centrálním zadavatelem pro každou
část veřejné zakázky zvlášť. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč
bez DPH.

6.7.

Roční pojistné bude pro každou část veřejné zakázky hrazeno čtvrtletně. Účastník se zavazuje, že
nebude navyšovat výši pojistného za požadovaný čtvrtletní způsob platby. Zadavatel nebude
poskytovat zálohy na pojistné.

6.8.

Změny smluv u obou částí veřejné zakázky budou platné pouze na základě písemných
číslovaných, oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

6.9.

Účastník bere na vědomí, že na smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky se vztahují
povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění dle tohoto zákona zajistí zadavatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho
vyplývajících. Dodavatel poskytne zadavateli textový obsah smlouvy, včetně všech příloh
smlouvy, ve strojově čitelném formátu nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy.

6.10. Smlouvy budou obsahovat text: „Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Valašské
Meziříčí dne …… usnesením č. …….. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující
splnění tohoto zákona.“
6.11. V nabídce bude uvedena makléřská doložka, tj.:
Pojistník a pojištěný pověřuje výhradně společnost RESPECT, a.s. IČO: 253 77 302 vedením a
zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy,
bude prováděn výhradně prostřednictvím společnosti RESPECT, a.s. – zplnomocněného makléře.
Pojistné bude hrazeno na účet makléřské společnosti RESPECT, a.s., číslo účtu 7220843001/5500
vedený u Raiffeisenbank a.s. Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet RESPECT,
a.s.
7. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
7.1.

Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání:
- základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ (viz bod 7.1.1 této zadávací dokumentace)
- profesní způsobilosti v rozsahu dle § 77 ZZVZ (viz bod 7.1.2 této zadávací dokumentace)
- technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ (viz bod 7.1.3. této zadávací dokumentace)
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Zadavatel stanoví kvalifikační předpoklady, zvlášť pro část I. veřejné zakázky a zvlášť pro část II.
veřejné zakázky. Základní a profesní kvalifikační předpoklady jsou pro obě části veřejné zakázky
stejné. Pokud účastník podává nabídku na celý předmět veřejné zakázky, předloží doklady
prokazující splnění základní a profesní kvalifikace pouze jedenkrát. U technických kvalifikačních
předpokladů je rozlišení pro část I. veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu a
pro část II. veřejné zakázky Pojištění motorových vozidel, účastník podávající nabídku na obě části
veřejné zakázky tak musí prokázat kvalifikaci pro obě části zakázky.
7.1.1.Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ:
Způsobilým je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (dle §
74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii)
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,
musí tuto podmínku splňovat všechny osoby uvedené v §74 odst. 3 ZZVZ.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek (dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění (dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dle § 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ),
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele (dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ).
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením dokladů dle § 75 ZZVZ, a to:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 8.1.1. písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 8.1.1 písm. b) a písemného čestného
prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k 8.1.1. písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k 8.1.1. písm. c),
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k 8.1.1. písm. d),
e) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 8.1.1. písm. e).
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.

Veřejná zakázka: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

7

7.1.2.Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vtahu k České republice předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje (dle § 77 odst. 1 ZZVZ),

b)

dokladu o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky (dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ).

Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku1 k 8.1.2. písm. a),

b)

oprávnění k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
ve znění pozdějších předpisů

7.1.3.Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Zadavatel požaduje za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných
schopností a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v
odpovídající kvalitě, předložit:
Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ pro část I. Pojištění majetku a
odpovědnosti za újmu
Způsob prokázání:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3 služby, jejímž předmětem
bylo pojištění majetku objednatele/pojištěného, kde hodnota pojištěného majetku objednatele
byla minimálně 3 000 000 000 Kč (3 miliardy Kč) u každé z nich nebo ekvivalent této částky v cizí
měně. Objednatelem/pojištěným musí být územně samosprávní celek (město, kraj).
Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ pro část II. – Pojištění motorových vozidel
Způsob prokázání:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3 služby, jejímž předmětem
bylo pojištění motorových vozidel objednatele/pojištěného, kde počet vozidel objednatele byl
minimálně 30 motorových vozidel.
7.2.

Společná ustanovení pro kvalifikaci

7.2.1. V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace
kopie dokladů.
7.2.2. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Zadavatel doporučuje využít digitálního dokumentu „Výpis z obchodního rejstříku“ v originále přímo z obchodního rejstříku
na www.justice.cz > vyhledat konkrétní subjekt > výpis platných > tlačítko/odkaz vpravo dole „Stáhnout PDF verzi výpisu“

1
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7.2.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.2.4. Před uzavřením smluv si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálu nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v nabídce dodavatele předloženy. Pokud
účastník požadované doklady nepředloží, bude vyloučen dle § 122 odst. 7 ZZVZ.
7.2.5. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci prokazují tyto osoby
společně.
7.2.6. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen postupovat dle § 83 ZZVZ.
7.2.7.

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle § 81 ZZVZ.

7.2.8. Při prokazování kvalifikace se užijí i další ustanovení ZZVZ, zejména § 86, § 87 a § 88 ZZVZ.
8. PODDODAVATELÉ
8.1.

Účastník je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele.

8.2.

Účastník tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam poddodavatelů (viz příloha zadávací
dokumentace), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné
zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat – s uvedením druhu prací a s uvedením
finančního podílu na veřejné zakázce. Pokud účastník prostřednictvím daného poddodavatele
prokazuje splnění kvalifikace, tak je povinen postupovat v souladu s § 83 ZZVZ.

8.3.

Pokud účastník poddodavatelské schéma nepředloží, bude to chápáno tak, že veřejná zakázka
bude činěna bez využití poddodavatelů.

9. JISTOTA A ZADÁVACÍ LHŮTA
9.1.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

9.2.

Zadavatel stanoví ve smyslu § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 4 měsíců od konce lhůty pro
podání nabídek. Po tuto lhůtu účastník nesmí odstoupit
ze zadávacího řízení.

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
10.1. Účastník je povinen předložit na každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, návrh
smlouvy, která bude respektovat a pokrývat celý předmět plnění veřejné zakázky včetně uvedení
ceny a respektovat veškeré zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a jejích
přílohách. Ustanovení zapracovaná účastníkem nesmí být v rozporu se zadávací dokumentací a
nesmí vylučovat či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedené v
této dokumentaci. Účastník je současně povinen předložit veškeré obchodní podmínky, které se
ke smlouvám budou vztahovat.
10.2. Smlouvy budou uzavřeny s centrálním zadavatelem pro každou část veřejné zakázky zvlášť.
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč bez DPH.
10.3. Celková nabídková cena (resp. jednotlivé sazby pojistného) pro danou část veřejné zakázky bude v
nabídce stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci jako nejvýše
přípustná částka za plnění konkrétní části veřejné zakázky, včetně veškerých dalších nákladů s
plněním veřejné zakázky souvisejících a zisku dodavatele.
Veřejná zakázka: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí
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10.4. Celkovou nabídkovou cenou pro část I. - Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu se rozumí
celková výše pojistného za předpokládanou dobu trvání pojištění (tj. od 1.1.2022 do 31.12.2024)
za všechny zadavatele uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
10.5. Celkovou nabídkovou cenou pro část II. – Pojištění motorových vozidel se rozumí celková výše
pojistného za předpokládanou dobu trvání pojištění (tj. od 1.1.2022 do 31.12.2024) za všechny
zadavatele uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
10.6. Nabídková cena představuje maximální výši pojistného s platností po celou dobu trvání pojistné
smlouvy. Změna výše pojistného v důsledku vývoje cen pojištění není přípustná. Změna výše
pojistného je možná pouze při změně rozsahu pojistného krytí a změnou obsahu pojišťovaného
majetku, resp. při zvýšení pojistné částky min. o 15% za pojistné období (případně dle výše
nabídnuté účastníkem), resp. při snížení pojistné částky z důvodu prodeje věci, změny vlastníka
věci, apod.
10.7. Nabídková cena pro část I. - Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu bude v nabídce uvedena v
návrhu smlouvy (resp. v návrzích smluv) a krycím listu nabídky pro část I. - Pojištění majetku a
odpovědnosti za újmu v českých korunách.
10.8. Nabídková cena pro část II. – Pojištění motorových vozidel bude v nabídce uvedena v návrhu
smlouvy (resp. v návrzích smluv) a krycím listu nabídky pro část II. - Pojištění motorových vozidel
v českých korunách.
10.9. Nabídkové ceny pro obě části veřejné zakázky musí být stanoveny bez vazby na změny kurzů
zahraničních měn.
10.10. Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny není přípustná. Nabídkovou cenou se rozumí
celkové pojistné v Kč bez DPH za období 3 let za všechny zadavatele uvedené v příloze č. 2 této
zadávací dokumentace.
11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1.

Dodavatel může podat nabídku na část I. a část II. veřejné zakázky. Účastník může podat
nabídku na jednu, či obě části.

11.2.

Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení a podána účastníkem prostřednictvím
elektronického nástroje. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

11.3.

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě zejména ve formátu
.doc, .xls a/nebo .pdf prostřednictvím elektronického nástroje profilu zadavatele na následující
webové adrese:

https://valasskemezirici.ezak.cz/
11.4.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

11.5.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

11.6.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat
písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.

11.7.

Nabídku účastníka je vhodné členit níže uvedeným způsobem do několik tematických celků (tzn.
dokumenty za každý tematický celek budou předloženy v 1 souboru či v 1 složce),
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dokumenty postačuje podepsat tzv. „prostým“ elektronickým podpisem (tj. vyplnit/napsat
jméno a příjmení oprávněné osoby a není nutné k těmto údajům připojovat zaručený či
uznávaný elektronický podpis) a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
Nabídka pro jednotlivé části veřejné zakázky bude předložena v následujícím členění:
1. Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem
oprávněné osoby (osob) účastníka (vzor viz příloha zadávací dokumentace)
plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba, bude ze strany zmocnitele
podepsaná elektronicky nebo se bude jednat o konvertovaný dokument
2. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka včetně příloh
3. Doklady, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace pro konkrétní část veřejné
zakázky (viz bod 7 této zadávací dokumentace)
4. Ostatní dokumenty a doklady dle vlastního uvážení účastníka

Pozn. Veškeré úkony včetně předložení Dokladů, kterými účastník prokazuje splnění
kvalifikace a které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje.

11.8. Za úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů uvedený v předcházejícím
bodě slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky – pokud v tomto
výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky vyplývala ze zadávacích
podmínek nebo platných právních předpisů, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za
neúplnost nabídky poukazem na uvedený výčet dokumentů.
11.9. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
12. VARIANTY NABÍDEK, VYHRAZENÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ, ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
12.1

Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12.2.

Vyhrazení změny závazku (opce)
Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku na poskytování dalších služeb
podobného charakteru (druhu) jako dle této veřejné zakázky vztahující se k oběma částem
veřejné zakázky, tj. na uzavření pojištění pro další majetek určený zadavatelem, zejména
majetek, který zadavatel či některá příspěvková organizace, nebo obchodní společnost nabude
za dobu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, nebo na další druh pojištění týkající
se zadavatele nebo majetku zadavatele, případně zadavatelem určených osob nebo jejich
majetku.
Změna výše pojistného u pojištění majetku je možná pouze při změně rozsahu pojistného krytí
či změně obsahu pojišťovaného majetku, resp. při zvýšení pojistné částky min. o 15% za pojistné
období (případně dle výše nabídnuté účastníkem), resp. při snížení pojistné částky z důvodu
prodeje věci, změny vlastníka věci, apod.
Změna výše pojistného u pojištění odpovědnosti je možná na základě zřízení, založení či
sloučení subjektu k datu vzniku, nebo sloučení subjektu. Změna bude provedena úměrně k výši
pojistného uvedeného v pojistné smlouvě. Dále je změna pojistného u pojištění odpovědnosti
možná na základě zařazení již zřízeného subjektu na základě rozhodnutí orgánů zadavatele
k datu nabití účinnosti tohoto rozhodnutí. Změna bude provedena úměrně k výši pojistného
uvedeného v pojistné smlouvě.
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Změna výše pojistného u pojištění vozidel je možná z důvodu prodeje vozidla, nákupu vozidla,
nebo změny vlastníka vozidla. Změna výše pojistného je možná také v případě změny pojistné
hodnoty vozidla u havarijního pojištění. Ke dni 1. 1. 2022 a následně každým rokem k výročnímu
dni pojistné smlouvy budou u havarijního pojištění aktualizovány pojistné částky jednotlivých
vozidel dle oceňovacího systému společnosti Cebia, spol. s r.o. s porovnáním cenových nabídek
na trhu vozidel. Pokud zadavatel rozhodne o úpravě pojistné částky vozidel u havarijního
pojištění na základě výše zmíněného porovnání, bude změna pojistného provedena úměrně na
základě sazeb pojistné smlouvy.
12.3.

Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Účastník může podat nabídku na část I. a část II. Po
otevírání nabídek bude u každé části veřejné zakázky postupováno samostatně. Každá část
zakázky bude hodnocena a posuzována samostatně.

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
13.1. Způsob podání nabídek
Zadavatel akceptuje pouze nabídky účastníků, které budou podány elektronicky pomocí elektronického
nástroje dostupného na profilu zadavatele: https://valasskemezirici.ezak.cz/.
13.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 5. 2021 v 10:00 hod.
Za nabídku doručenou ve lhůtě pro podání nabídek se považuje nabídka, která je do konce lhůty pro
podání nabídek řádně vložena do elektronického nástroje.
Pozn. S ohledem na velikost vkládaných souborů a dostupnou rychlost připojení k
internetu zadavatel dodavatelům doporučuje provést jak registraci v elektronickém
nástroji, tak vkládání podávané nabídky v dostatečném časovém předstihu před
koncem lhůty pro podání nabídek. Nabídka, která nebude do konce lhůty pro podání
nabídek řádně vložena do elektronického nástroje a u níž nebude systémem
zaznamenáno její úplné vložení a doručení, nebude považována za doručenou ve
lhůtě pro podání nabídek a zadavatelem k ní nebude v souladu s ustanovením § 28
odst. 2 ZZVZ přihlíženo, byť by proces vkládání nabídky do elektronického nástroje byl
zahájen ještě před koncem lhůty pro podání nabídek.
14. ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK, KOMUNIKACE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
14.1. Elektronický nástroj E-ZAK
14.1.1. Profil zadavatele je provozován na certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.
14.1.2. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://valasskemezirici.ezak.cz/manual.html .
14.1.3. Účastníci jsou povinni provést registraci v elektronickém nástroji za účelem komunikace se
zadavatelem.
14.1.4. V případě potíží či nejasností v souvislosti s ovládáním či technickým nastavením
elektronického nástroje doporučuje zadavatel účastníku využít Zákaznickou a technickou
podporu elektronického nástroje, tel. 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz (provozní
doba: v pracovních dnech 8:00 – 17:00).
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14.1.5. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení.
14.2. Komunikace v zadávacím řízení
14.2.1. Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku musí v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat elektronicky.
14.2.2. Nebude-li dále stanoveno jinak, budou úkony v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku prováděny elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové
adrese: https://valasskemezirici.ezak.cz/ .
14.2.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností
profilu zadavatele, a to zejména pro účely podání nabídky, jakož i pro provádění
jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je třeba provést
registraci dodavatele, pro jejíž úspěšné dokončení může být nezbytný platný elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
14.2.4. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené okamžikem jejich zveřejnění nebo jejich doručením do uživatelského účtu
adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.
Pozn. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda písemnost byla jejím adresátem
přečtena, případně zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK
byla doručena nová zpráva, či nikoli. Za řádné a včasné seznamování se s
písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím el. nástroje, jakož i za
správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
15.1. Poskytování zadávací dokumentace
15.1.1. Zadávací dokumentace, včetně příloh 1-8, přílohy 10 a příloh a)-g) je volně přístupná po
celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele
https://valasskemezirici.ezak.cz/, mimo Přílohu č. 9 Riziková zpráva - Město Valašské
Meziříčí, která je z důvodu ochrany zvlášť citlivé povahy informací o majetku obce,
v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ přístupná pouze účastníkům zadávacího řízení, kteří podají
zadavateli žádost. Na základě žádosti bude účastníku udělen přístup k příloze.
15.2. Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace
15.2.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím
lhůty pro podání nabídek (viz § 98 odst. 3 ZZVZ).
15.2.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná. Zadavatel upřednostňuje pro
doručování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace komunikaci prostřednictvím
elektronického nástroje na adrese https://valasskemezirici.ezak.cz/.
15.2.3. Zadavatel je oprávněn v souladu s § 99 ZZVZ doplnit či změnit zadávací podmínky obsažené
v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty k podání nabídek. Změna nebo doplnění
zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem jako zadávací podmínky, které
byly změněny nebo doplněny.

Veřejná zakázka: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

13

15.2.4. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu
https://valasskemezirici.ezak.cz/ ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 4 ZZVZ.

zadavatele

15.3. Prohlídka místa plnění
15.3.1. Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje.
16. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
U této zakázky bude samostatně hodnocena část I. veřejné zakázky - Pojištění majetku a odpovědnosti
za újmu a samostatně hodnocena část II. veřejné zakázky - Pojištění motorových vozidel.
16.1. Hodnotící kritéria pro část I. – Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria jsou řazena podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
Část I. – Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Váha

Dílčí hodnotící kritérium 1

Celková nabídková cena v Kč

75%

Dílčí hodnotící kritérium 2

Nejvýhodnější nabízené bonifikační
podmínky v případě, že škodní průběh
bude do 30 %

14%

Dílčí hodnotící podkritérium 2.1

Z toho 1. rok pojištění

5%

Dílčí hodnotící podkritérium 2.2

Z toho 2. rok pojištění

5%

Dílčí hodnotící podkritérium 2.3

Z toho 3. rok pojištění

4%

Dílčí hodnotící kritérium 3

Zvýšení ročních limitů plnění u živelního
pojištění nad minimální stanovenou
hranici

7%

Dílčí hodnotící podkritérium 3.1

Z toho záplava, povodeň
- minimální limit

50 mil. Kč

3%

Dílčí hodnotící podkritérium 3.2

Z toho vichřice, krupobití
- minimální limit

50 mil. Kč

Dílčí hodnotící podkritérium 3.3

Z toho tíha sněhu nebo námrazy minimální limit
50 mil. Kč

1%

Dílčí hodnotící podkritérium 3.4

Z toho vodovodní škody
- minimální limit

1%

Dílčí hodnotící kritérium 4

Nejvýhodnější tolerance v % při nárůstu
majetku bez uplatnění podpojištění

50 mil. Kč

2%

4%

Způsob hodnocení nabídek a zpracování jednotlivých kritérií:
•

Hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria 1 - celková nabídková cena v Kč
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Při hodnocení podle kritéria kvantitativního charakteru „celková nabídková cena v Kč“ získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu určenou násobkem 100 a poměru nejnižší celkové
nabídkové ceny k hodnocené celkové nabídkové ceně. Nejnižší celkovou nabídkovou cenou
se rozumí celková nabídková cena nejnižší v rámci hodnocených nabídek.
•

Hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria 2 - Nejvýhodnější nabízené bonifikační
podmínky v případě, že škodní průběh bude do 30%
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena procentuální výše poskytnuté bonifikace pro
první, druhý a třetí rok pojištění (dále také jen „bonifikace“, která bude vyhodnocena po
ukončení hodnoceného pojistného období), a to podle váhy dílčího hodnotícího kritéria.
Každý rok pojištění bude hodnocen samostatně, a to následovně. Hodnocení bonifikace
bude přidělena bodová hodnota určená násobkem 100 a poměru hodnocené bonifikace
k nejvyšší bonifikaci. Nejlépe bude hodnocena nabídka poskytující zadavateli nejvyšší
hodnotu bonifikace. Výsledná bodová hodnota hodnocených bonifikací je násobena
hodnotou váhy určenou pro daný rok pojištění, který je vyhodnocován.

•

Hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria 3 - Zvýšení ročních limitů plnění u
živelního pojištění nad minimální stanovenou hranici
V rámci tohoto kritéria bude hodnoceno zvýšení ročních limitů plnění u živelního pojištění
nad minimální stanovenou hranici (dále také jen „zvýšení ročních limitů“), a to podle váhy
dílčího hodnotícího kritéria. Každé živelní pojištění bude hodnoceno samostatně, a to
následovně. Hodnocené absolutní částce odpovídající zvýšení ročního limitu bude
přidělena bodová hodnota určená násobkem 100 a poměru hodnoceného zvýšení ročního
limitu k nejvyššímu poskytnutému zvýšení. Výsledná bodová hodnota hodnocených zvýšení
ročních limitů je násobena hodnotou váhy určenou pro dané živelní pojištění, které je
vyhodnocováno. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšší absolutní částkou
představující zvýšení ročních limitů plnění u živelního pojištění nad minimální stanovenou
hranici. Jednotlivé váhy pro konkrétní živelní pojištění je uvedena v tabulce nad tímto
textem.
Účastník uvede hodnotu zvýšení ročního limitu plnění u živelního pojištění v absolutní
částce v Kč, přičemž je povinen respektovat minimální výši ročního limitu u každého
z živelních pojištění, která je stanovena touto zadávací dokumentací. V případě, že nebude
tato podmínka účastníkem akceptována, jedná se o skutečnost v rozporu se zadávacími
podmínkami a zadavatelem bude taková nabídka vyřazena a účastník vyloučen z další
účasti v zadávacím řízení.

•

Hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria 4 - Nejvýhodnější tolerance v % při
nárůstu majetku bez uplatnění podpojištění
Při hodnocení podle tohoto dílčího hodnotícího kritéria získá hodnocená nejvýhodnější
tolerance v % bodovou hodnotu určenou násobkem 100 a poměru hodnocené
nejvýhodnější tolerance v % k nejvyšší hodnotě představující nejvýhodnější toleranci v %
při nárůstu majetku bez uplatnění podpojištění. Nejlépe bude hodnocena nabídka, ve které
účastník nabídne zadavateli nejvyšší procentuální toleranci při nárůstu majetku bez
uplatnění podpojištění.

16.2. Hodnotící kritéria pro část II. – Pojištění motorových vozidel
V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky bude zadavatel v souladu s větou druhou
ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit podané nabídky dle nejnižší nabídkové ceny za kompletní
realizaci předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.
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• Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejvýhodnější nabídky
(nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou (nabídka s nejvyšší nabídkovou
cenou). Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
17. SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
zásada sociálně odpovědného zadávání: zadavatel naplňuje ve vztahu k povaze a smyslu této
veřejné zakázky tuto zásadu zejména přiměřeným nastavením požadovaných pojistných podmínek.
Rozdělením zakázky na části dále zadavatel podporuje účast malých a středních podniků v tomto
zadávacím řízení.
zásada environmentálně odpovědného zadávání: ve vztahu k povaze a smyslu této veřejné zakázky
zadavatel vyhodnocuje dopad na životní prostředí při plnění této veřejné zakázky jako minimální,
když výstupem z níže popsané činnosti budou výhradně pojišťovací služby, nebudou vytvářeny
žádné hmotné produkty ovlivňující životní prostředí při jejich vzniku, užívání či recyklaci /
znehodnocení. Předmět plnění bude dodavatelem realizován a zadavatelem uplatňován na běžných
elektronických zařízeních bez zvýšených požadavků na energie apod.
zásada inovací: ve vztahu k povaze a smyslu této veřejné zakázky zadavatel uvádí, že produkty
pojistného trhu obecně jsou průběžně inovovány v reakci na vývoj rizik činnosti zadavatelů,
nicméně vzhledem ke standardizovanému charakteru požadavků na pojištění, mimo jiné za účelem
naplnění zákonných povinností, nelze po účastnících spravedlivě požadovat nabídku produktu úplně
nového či značně zlepšeného.
18. OSTATNÍ INFORMACE
18.1. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
18.2. Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ uvádí, že provede posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení až po hodnocení nabídek. Poté bude u vybraného dodavatele provedeno
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
18.3. Zadavatel upozorňuje vybraného dodavatele, že dle § 122 odst. 4 ZZVZ je zadavateli uložena
povinnost zjišťovat údaje o skutečných majitelích právnických osob podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné
rejstříky právnických a fyzických osob.
18.4. Nebude–li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem výše uvedeným, zadavatel vyzve
vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Pozn. Zadavatel tímto výslovně upozorňuje, že se povinnosti dle tohoto článku vztahují pouze
na vybraného dodavatele, a to před podpisem smluv.
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18.5. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nastaly skutečnosti v souladu
s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ.
18.6. Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127
odst. 2 ZZVZ.
18.7. Podpisem oprávněné osoby v rámci této zadávací dokumentace se potvrzuje i platnost všech
ostatních jejich příloh.
19. PŘÍLOHY
Přílohy zadávací dokumentace:
a) Technická část zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 - Požadovaný rozsah pojištění
Příloha č. 2 - Seznam pojištěných subjektů
Příloha č. 3 - Příklady nemovitostí nad 50 mil. Kč
Příloha č. 4 - Seznam nemovitých kulturních památek
Příloha č. 5 - Seznam nemovitého majetku pořízeného z dotací EU
Příloha č. 6 - Pojištění lesů
Příloha č. 7 - Seznam vozidel k pojištění
Příloha č. 8 - Seznam doložených listin pojištěných subjektů (Výpis z registru ekonomických
subjektů, Zřizovací listiny, Výpisy z obchodních rejstříků, Výpisy z Živnostenských rejstříků
apod.)
Příloha č. 9 - Riziková zpráva - Město Valašské Meziříčí
Příloha č. 10 - Škodní průběh
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Krycí list nabídky pro část I.
Krycí list nabídky pro část II.
Čestné prohlášení základní způsobilost pro část I.
Čestné prohlášení základní způsobilost pro část II.
Seznam významných služeb pro část I.
Seznam významných služeb pro část II.

Valašské Meziříčí 22. 4. 2021

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, místostarostka
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