ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel:
Město Mikulov
Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
IČ: 002 83 347
DIČ: CZ00283347

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na pojištění majetku a odpovědnosti:

„Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti
Města Mikulov“

Elektronický podpis - 19.3.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Leona Alexová
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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele: Město Mikulov
Sídlo:
Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
IČ:
00 28 33 47
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Rostislav Koštial, starosta
Kontaktní osoby zadavatele:
Ing. Ingrid Klanicová,
tel.:

519 444 604 e-mail: klanicova@mikulov.cz

Alena Pilařová,

519 444 530 e-mail: pilarova@mikulov.cz

2

tel.:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Města Mikulov a
příspěvkových organizací.
Pojištění se vztahuje na území České republiky.
Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v dokumentu
„Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů“ – dále
jen „Obchodní podmínky“.
Platba pojistného bude prováděna dvakrát ročně v české měně na základě vyúčtování
pojistného.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1

Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na
případné prodloužení poptávkového řízení.
Předpokládaný termín zahájení:
Předpokládaný termín dokončení:

3.2

1. 6. 2019
31. 5. 2022

Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění: Česká republika
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KVALIFIKACE DODAVATELŮ

4.1

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm. a) a b). zákona a dále
dle bodu 4.2 této poptávkové dokumentace

4.2

Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
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a)
b)
c)

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,
doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
případně další doklady, pokud to předmět veřejné zakázky vyžaduje

4.3

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel prokazuje kvalifikaci dle bodu 4.2 doklady v prosté kopii. Výpis z obchodního
rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení.

4.4

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v prosté kopii. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení.

5
5.1
6
6.1

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou stanoveny jednak v tomto ustanovení a také v ostatních
ustanoveních zadávací dokumentace – zejména podmínky čl. 2, čl. 3, čl. 4.
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena
Celková nabídková cena bude doplněna do smlouvy.
Celková nabídková cena bude zpracována jako cena celková, maximální, v Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 500 000 Kč.

7
7.1

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka:
bude předložena v listinné podobě
bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a slovy
„NEOTVÍRAT“
nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za
účastníka,
bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh
bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
obsah nabídky,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
návrh smlouvy vč. příloh
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
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8

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

8.1

Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze zaslat písemně v uzavřené obálce označené slovy: „Komplexní pojištění majetku
a odpovědnosti “ NEOTEVÍRAT“ přelepenou a označenou razítkem, případně podpisem
uchazeče, nebo předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Mikulov.
Adresa pro doručení: Město Mikulov, Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, PSČ 692 20
Nabídku lze doručit nejpozději dne 1 0 . 4 . 2 0 1 9 do 14.00 hod.
Bližší informace poskytne paní Alena Pilařová tel. 519444535 e-mail:pilarova@mikulov.cz
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka poptávkového řízení vyrozumí o tom, že
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
8.2

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do: 10. 4. 2019 do 14 hodin
9

KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1

Kritéria hodnocení

Zadavatel bude hodnotit nabídky splňující veškeré podmínky zadávacího řízení podle
ekonomické výhodnosti nabídek. Jediným kritériem hodnocení bude nejnižší celková
nabídková cena v Kč.
10 PRÁVA ZADAVATELE





Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na drobné úpravy v návrhu smlouvy vítězného účastníka,
které zásadně nezmění obsah návrhu smlouvy a podmínky zadání.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.

11 DALŠÍ INFORMACE
Účastník zadávacího řízení je vázán podanou nabídkou až do okamžiku uzavření smlouvy
s vítězným účastníkem, což podáním nabídky bezvýhradně akceptuje.
Pojistná smlouva bude uzavřena a spravována za spolupráce a součinnosti pojišťovacího
makléře RENOMIA, a.s., a bude obsahovat makléřkou doložku:

V Mikulově dne

19. 3. 2019
Rostislav Koštial, starosta
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