město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města
Chebu“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky:

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_742.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Cheb. Bližší
specifikace jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 6 této Zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 8 000 000 Kč bez
DPH. Celková předpokládaná hodnota zakázky včetně vyhrazené změny závazku (viz čl. 14 ZD)
9 600 000 Kč bez DPH..
CPV 66510000-8 Pojištění, 66515200-5 Pojištění majetku, 66514110-0 Pojištění motorových
vozidel, 66516000-0 Pojištění odpovědnosti za škodu a 66516100-1 Pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem motorového vozidla..
3. Druh zadávacího řízení
Pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby bylo zvoleno otevřené nadlimitní řízení dle § 56 odst. 1
zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne 16.03.2021 odesláním

oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 zákona.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
UNIQA pojišťovna, a.s. Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012; IČO: 49240480.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
6 826 288,00 Kč.
Zadavateli není známo, zda pro plnění veřejné zakázky budou využiti poddodavatelé.
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena podle celkové
nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění po celou dobu pojištění
(48 měsíců), která byla uvedená v Krycím listu nabídky (příloha č. 7 ZD). Na základě výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH bylo komisí stanoveno pořadí každé nabídky.
Vybraný dodavatel prokázal splnění požadované kvalifikace v plném rozsahu a jeho nabídka
splnila všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Nabídka byla také posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny se závěrem, že nabídka
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
5. Účastníci zadávacího řízení

Účastník

IČO

Nabídková cena v Kč bez
DPH

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600

63998530

7 445 132,00

UNIQA pojišťovna, a.s.
Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012

49240480

6 826 288,00

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
V rámci zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) zadávací řízení nebylo zrušeno,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,

f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

25.06.2021

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

