ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zakázky: „Pojištění majetku a odpovědnosti Kraslice“
Druh a limit zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném
řízení
Číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 401927
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Město Kraslice
Náměstí 28. října 1438, Kraslice 358 01
00259438
Roman Kotilínek, starosta města

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění
veřejné zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným
v předchozím zadávacím řízení, které
bylo zadáváno v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení.

Skutečnosti uvedené v předběžném
oznámení, které se nemění:
Předběžné oznámení nebylo uveřejněno
v souladu s ust. § 86 odst. 3 písm. d)
a) popis potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny: potřeba zakázky
vyplývá z ukončení platnosti stávající pojistné
smlouvy a uzavření smlouvy nové, která zajistí
komplexního pojištění majetku a odpovědnosti
města Kraslice;
b) popis předmětu veřejné zakázky:
předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu Města
Kraslice od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou;
c) vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky
a potřeb zadavatele: zajištění pojištění
veškerého majetku ve vlastnictví města
Kraslice, pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou z činnosti města Kraslice.
d) předpokládaný termín splnění veřejné
zakázky: od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou.
Skutečnosti uvedené v předběžném
oznámení, které se mění:
Předběžné oznámení nebylo uveřejněno
v souladu s ust. § 86 odst. 3 písm. d)

Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, která zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

Zadavatel nepředpokládá nerealizaci plnění
veřejné zakázky, prodlení s plněním, snížení
kvality plnění ani vynaložení dalších finančních
nákladů.
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů je
minimalizováno obchodními podmínkami a
podrobným výčtem požadavků na pojistné
podmínky uvedeném v zadávací dokumentaci.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
(odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky)
Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na seznam významných služeb.
(Povinné, pokud požadovaná finanční
hodnota všech významných služeb činí
v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)

Zadavatel nepožaduje předložit seznam
významných služeb, jejichž souhrnná finanční
hodnota by přesáhla trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení seznamu techniků nebo
technických útvarů.
(Povinné, pokud zadavatel požaduje
předložení seznamu více než tří
techniků nebo technických útvarů.)

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení popisu technického
vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis
zařízení nebo vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na provedení kontroly technické
kapacity veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a
osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb.
(Povinné, pokud zadavatel požaduje
předložení osvědčení o vyšším stupni
vzdělání než je středoškolské
s maturitou, nebo osvědčení o odborné
kvalifikaci delší než tři roky.)

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců dodavatele
nebo jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru
a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.

Zadavatel nepožaduje.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních a technických
zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby
podle § 4 vyhlášky
Odůvodnění vymezení obchodní
Zadavatel nepožaduje.
podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti
faktur než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím osobám
ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek bankovní
záruky vyšší než je 5% ceny veřejné
zakázky.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící záruční lhůtu delší
než 24 měsíců.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení dodavatele vyšší než 0,2%
z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu za
prodlení zadavatele s úhradou faktur
vyšší než 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení dalších
obchodních podmínek dle § 5 odst. 2.
(Odůvodnění vymezení obchodních
podmínek veřejné zakázky na služby ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele
a k rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky)

Zadavatel nepožaduje.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle
§ 5 vyhlášky
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Předmět plnění musí splňovat všechny
požadavky uvedené v této zadávací
dokumentaci a v jejích přílohách.

Technické podmínky (požadovaný rozsah
pojistného krytí) odpovídají potřebám
zadavatele v kontextu možných škod a se
zohledněním dosavadní koncepce pojistného
krytí.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle
§ 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Nabídky budou hodnoceny v souladu
s ustanovením § 78, odst. 1, písm. b)
dle nejnižší nabídkové ceny

Zadavatel nepožaduje váhu dílčího
hodnotícího kritéria nabídková cena nižší, než
stanoví vyhláška.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím
navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo
uvedení několika rozdílných hodnot
podmínek, které jsou předmětem hodnocení,
je důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty
podmínky, která je předmětem hodnocení,
v jiné veličině či formě, než zadavatel
požaduje.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
4.400.000,-- Kč bez DPH

Odůvodnění
Nejedná se o významnou veřejnou zakázku.
Předpokládaná hodnota byla stanovena na
základě dosavadních zkušeností zadavatele
(výše pojistného z předchozího období) a
očekávanému navýšení pojistného v důsledku
nepříznivého škodného průběhu (zejména
v souvislosti s riziky „záplava, povodeň“) a
rovněž průzkumu trhu.
Předpokládaná hodnota zakázky, jejíž plnění
má být poskytováno na dobu neurčitou, byla
v souladu se zákonem stanovena jako
čtyřnásobek předpokládané hodnoty plnění
za 1 rok.
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