Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky
(bude doplněno MŠMT
v případě IP, v případě GP ZS)1

Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

46/09/60
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/4.1. 00/ 06.0011
Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a
neformálním vzdělávání
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu,
pojištění vozidel, cestovné pojištění zaměstnanců
organizace
Služba (veřejná zakázka malého rozsahu)

3.7.2009
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
Sámova 3, 101 00 Praha 10
Mgr. Jiří Veverka
ředitel

00022217
CZ00022217
Ing. Jaroslav Zlámaný
náměstek pro ekonomiku a správu
tel.: 246 088 228
email: jaroslav.zlamany@nidm.cz

Jiří Škvor
vedoucí pracovník
pro zajištění chodu kanceláří
tel.: 246 088 243
email: jiri.skvor@nidm.cz
Lhůta pro podávání nabídek
datum zveřejnění výzvy: 3.7.2009
(data zahájení a ukončení
termín pro zasílání dotazů týkajících se zakázky:
příjmu, vč. času)
nejpozději do 10.7.2009
termín na zodpovězení odpovědí NIDM: 13.7.2009
datum a čas doručení nabídek na NIDM: 15.7.2009 do
14.00 hodin
1
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Platné od 6.2.2009

Stránka 1 z 11

Popis předmětu zakázky:

termín jednání komise pro otevírání obálek: 15.7.2009
v 15.00 hodin, otevírání obálek se uskuteční v zasedací
místnosti NIDM, Sámova 3, Praha 10
konečné rozhodnutí o výběru nabídky: do 31.7.2009
písemné informování přihlášených o rozhodnutí
NIDM: do 5.8.2009
předpokládaná doba zahájení realizace: od 15.8.2009
Předmětem veřejné zakázky je pojištění:
- nemovitého a movitého majetku organizace,
- pojištění vozidel organizace,
- odpovědnosti za škodu způsobenou činností
organizace,
- cestovní pojištění zaměstnanců organizace.
(Předmětem veřejné zakázky dle Společného slovníku pro
veřejné zakázky je CPV kód : 66510000-8)
Specifikace zakázky
Soubor nemovitého majetku tvoří tři objekty. Z toho dva
objekty se nacházejí na území České republiky a jeden objekt
na území Slovenské republiky. Předmět pojištění movitého
majetku je tvořen ze souboru věcí v pěti objektech organizace,
z toho tři objekty jsou ve vlastnictví organizace a dva objekty
v pronájmu.
Pojištění odpovědnosti za škodu na životě, zdraví nebo
majetku způsobenou činností organizace by se vztahovalo na
třetí osoby:
- cca 90 zaměstnanců organizace a
- max. 5000 různých účastníků ročně na aktivitách
uskutečňovaných v rámci činností, jež zadavatel
vykonává v souladu se svým posláním (jde zejména o
účastníky vzdělávacích akcí, soutěží a akcí pořádaných
pro veřejnost.)
V případě pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
požadujeme rozšíření územní působnosti pojištění na území
Slovenské republiky.
U pojištění aut požadujeme povinné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a
připojištění skla. Požadujeme také přenos bonusů ze stávající
pojistné smlouvy na vozidla. Vozový park organizace se
skládá z deseti aut a třech přívěsů. V rámci cestovného
pojištění na zahraniční cesty požadujeme pro zaměstnance
vystavení 10 přenosných karet.

Platné od 6.2.2009

Stránka 2 z 11

Specifikace souboru nemovitého majetku, movitého majetku,
vozového parku, pojistných hodnot a požadavků na pojistná
nebezpečí u jednotlivých druhů pojištění je uvedena v příloze
zadávací dokumentace. Požadované druhy pojištění jsou
v příloze označené jako „referenční skupiny“ a uchazeč jim
přiřadí výši pojistného. Cena celého souboru referenčních
skupin je stanovená jako součet součinů minimálního počtu
pojištění a ceny vložené uchazečem za každou jednotlivou
referenční skupinu.
S jediným uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější, bude uzavřena rámcová smlouva na období 4
let, která bude obsahovat podmínky pro jednotlivé druhy
pojištění. Platnosti stávajících pojistných smluv uplynou
v průběhu roku 2009 a 2010.
Zadavatel předpokládá případné využití opčního práva v době
trvání smlouvy. Zadavatel je oprávněn uplatnit opční právo
vůči uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva. Předpokládaná
hodnota opčního práva je započtena v celkové předpokládané
hodnotě plnění a stanovena ve výši 240.000 Kč pro všechny
druhy pojištění. (Např. v případě pořízení nového automobilu,
nebo nového movitého majetku).
Po dobu trvání rámcové smlouvy v roce 2009 nesmějí celkové
výše pojistných pro jednotlivé druhy pojištění překročit částku
uvedenou
v nabídce
uchazeče
v zadávacím
řízení.
V následujících letech trvání smlouvy vybraný uchazeč –
pojistitel zohlední a předem oznámí valorizaci pojistných
částek a pojistných do míry odpovídající zvýšení indexu cen
investičních nákladů nebo spotřebitelských cen v daném
období.
Předpokládaná
hodnota 1.440.000,--Kč (včetně opčního práva)
zakázky v Kč2:
1.200.000,--Kč (bez opčního práva)
Lhůta dodání (zpracování Zadávací lhůta: 15.7.2009 – 31.7.2009
zakázky)/
časový
harmonogram plnění/ doba Doba plnění (účinnost smluv): od 15.8.2009 – do 15.8.2013
trvání zakázky
Místa
dodání/převzetí Poštou na adresu Sámova 3, 101 00 Praha 10, v případě
nabídky:
osobního předání na podatelně ve stejném objektu
v pracovních dnech mezi 7 - 15:30 hodinou.
Nabídka bude doručena v písemné podobě a dále
na elektronickém nosiči v zalepené obálce s názvem
2

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH
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„Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu,
pojištění vozidel a cestovné pojištění zaměstnanců
organizace“, na obálce bude nápis „NEOTVÍRAT“.

Hodnotící kritéria:

Na obálce bude dále uvedena adresa, na niž je možno poslat
oznámení pro případ potřeby vyrozumění uchazeče, pokud
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické
výhodnosti následujícím způsobem:
Pořadí
kritéria
1.
2.

3.

Kritérium

Váhy

Nabídková cena
Výše limitů pojistného plnění

65%
30%

- (limit pojistného plnění – nemovitý
majetek)
- (limit pojistného plnění – movitý
majetek)
- (limit pojistného plnění – odpovědnost
za škodu)
- (limit pojistného plnění – pojištění
vozidel)
- (limit pojistného plnění – cestovné
pojištění)

(3,5%)

Spoluúčast

5%

(3,5%)
(10%)
(10%)
(3%)

1. Nabídková cena ……………………………….65%
Nejnižší celková cena

x

65%

celková cena hodnocené nabídky
Uchazeč uvede cenu nabídky v dané struktuře u jednotlivých
druhů pojištění jako výši pojistného v příloze č. 1. Celková
nabídková cena bude určena součtem pojistného pro všechny
poptávané druhy pojištění za 1 rok a za 4 roky ve vazbě na
rozsah pojišťovaných nebezpečí a pojistných částek.
2. Výše limitů pojistného plnění …………………30%
Výše limitu pojistného plnění pro
nemovitý majetek v nabídce
Nejvyšší limit pojistného plnění pro
nemovitý majetek
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x

3,5%

Výše limitu pojistného plnění pro
movitý majetek v nabídce
Nejvyšší limit pojistného plnění pro
movitý majetek
Výše limitu pojistného plnění pro
odpovědnost za škodu v nabídce
Nejvyšší limit pojistného plnění pro
odpovědnost za škodu
Výše limitu pojistného plnění pro
pojištění vozidel v nabídce
Nejvyšší limit pojistného plnění pro
pojištění vozidel
Výše limitu pojistného plnění pro
cestovné pojištění v nabídce
Nejvyšší limit pojistného plnění pro
cestovné pojištění

x

3,5%

x

10%

x

10%

x

3%

Hodnotící komise porovná limity pojistného plnění pro
jednotlivé druhy pojištění v nabídce s nejvýhodnějšími –
nejvyššími limity pojistného plnění.
3. Spoluúčast………………………….…………….5%
Spoluúčast pro
nemovitý majetek v nabídce
x
0,58%
Nejnižší spoluúčast pro nemovitý
majetek
Spoluúčast pro
movitý majetek v nabídce
x
0,58%
Nejnižší spoluúčast pro movitý
majetek
Spoluúčast pro odpovědnost za škodu
v nabídce
x
1,66%
Nejnižší spoluúčast pro odpovědnost
za škodu
Spoluúčast pro pojištění vozidel
v nabídce
x
1,66%
Nejnižší spoluúčast pro pojištění
vozidel
Spoluúčast pro
cestovné pojištění v nabídce
x
0,52%
Nejnižší spoluúčast
pro cestovné pojištění
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Hodnotící komise porovná spoluúčast pro jednotlivé druhy
pojištění v nabídce s nejvýhodnější – nejnižší spoluúčasti.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace3:

Poměry kritérií: limity pojistného plnění a spoluúčast budou
upraveny o váhu příslušných kritérií, hodnocení dílčích
kritérií a ceny bude sečteno, vybrána bude nabídka s
nejvyšším počtem procent.
Uchazeč je povinen v souladu s § 50 zákona v nabídce
prokázat splnění kvalifikace.
1. Základní kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení dodavatele prokazující základní
kvalifikační předpoklady dodavatele podle § 53 odst. 1 zákona
č.137/2006 Sb.z. podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem dodavatele, kterým dodavatel stvrzuje:
a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště;
b) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného

3

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu navrhovatele dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
c) že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
40);
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující 41)nebo zavedena nucena zpráva podle
zvláštních právních předpisů.
e) že není v likvidaci;
f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště navrhovatele;
g) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele;
h) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele; a
i) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně
potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatření podle zvláštních právních předpisů.
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2. Profesní kvalifikační předpoklady:
výpis z obchodního rejstříku, či jiné obchodní
evidence ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu
dni, v němž mohou být nabídky dle této výzvy
předloženy.
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, kterým je povolení k provozování
pojišťovací
činnosti
na základě rozhodnutí
Ministerstva financí České republiky nebo České
národní banky dle zákona č. 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů.
4. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů.

technických

Forma splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění profesní kvalifikace
doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými
kopiemi těchto dokladů. Doklady nesmějí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat kontaktní údaje osoby
zodpovědné za podání nabídky a konzultace smluvních
náležitostí.
Obsah a specifické náležitosti nabídky:
1. Obsah
2. Identifikace uchazeče (Obchodní firma; Sídlo;
Kontaktní osoby; Kontaktní adresa; Telefon;
Elektronická adresa, případně fax; IČ, DIČ; Jméno
statutárního orgánu.)
3. Doložení kvalifikačních předpokladů ad Požadavky na
prokázání splnění základní a profesní kvalifikace
dodavatele,
4. Nabídka ke každému druhu pojištění v příloze č.1
„referenční skupiny“ s uvedenými ceny – výši
pojistného za 1 rok a 4 roky, výši limitů pojistného
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plnění za 1 rok a 4 roky a spoluúčasti.
5. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění,
včetně rozsahu pojistné ochrany, pojištěných
nebezpečí, limitů pojistného plnění, územního rozsahu
krytí.
6. Návrh podepsané rámcové smlouvy, týkající se
jednotlivých druhů pojištění. Nezbytnou součástí
návrhu smlouvy jsou: všeobecné pojistné podmínky
pro jednotlivé druhy pojištění, eventuálně další
formuláře, dokumenty pokud je uchazeč ve své nabídce
považuje za nezbytné.
7. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.
Nabídka musí být zadavateli podána současně v listinné
(všechny části) i elektronické (alespoň části 1,2,4,5,6) podobě
(CD). Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je originál nabídky opatřen datem a podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce, 1 x originál a
2x kopie.
Variantní řešení nabídky nebude akceptováno.
Vyloučení uchazeče
Uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pokud:
nebude jeho nabídka úplná
neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů
nabídka nebude doručena do stanovené lhůty
předloží variantní řešení nabídky
Povinnost
uchovávat Ve smlouvě bude dodavatel zavázán povinností umožnit
doklady a umožnit kontrolu: výkon kontroly projektu u dodavatele všem k tomu
oprávněným subjektům, a to po dobu danou právními předpisy
ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Další podmínky pro plnění Návrh rámcové smlouvy:
zakázky:*
1. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit
zadavateli návrh rámcové smlouvy na předmět veřejné
zakázky.
2. Návrh rámcové smlouvy musí být podepsán osobou
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oprávněnou jednat jménem uchazeče.
3. Návrh rámcové smlouvy nesmí vyloučit či žádným
způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě
není nabídka uchazeče úplná.
4. Požadavky na strukturu rámcové smlouvy mezi
zadavatelem a uchazečem:
Předmět smlouvy: rozsah pojistné ochrany, pojištěné
nebezpečí,
limity
pojistného
plnění,
včetně
Všeobecných pojistných podmínek pro jednotlivé
druhy pojištění
Základní práva a povinnosti stran
Doba a místo plnění – územní rozsah pojištění
Úplata – výše pojistného
Ostatní ustanovení (vč. kontaktních osob, mlčenlivosti,
povinnosti uchovávat doklady související se zakázkou
a umožnit přístup k nim)
Smluvní pokuta
Trvání smlouvy
Závěrečná ustanovení
Obchodní a platební podmínky
1. Rámcová smlouva na pojišťovací služby se uzavírá na
dobu určitou, na období 4 let, přičemž současné
pojistné smlouvy končí platnost v průběhu od srpna
2009 až roku 2010.
2. Kalendář pro placení běžného pojistného navrhne
uchazeč ve smlouvě.
3. Výše pojistného za jednotlivé druhy pojištění v roce
2009 nepřekročí výše pojistného uvedeného v nabídce
vybraného uchazeče. V následujících letech trvání
pojistných smluv se může výše doposud placeného
pojistného upravit za podmínek uvedených v zákoně,
pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
Valorizace pojistného i pojistné částky bude odpovídat
míře zvýšení indexu cen investičních nákladů nebo
spotřebitelských cen v daném období. Pojistitel sdělí
nově stanovenou výši zadavateli-pojištěnci nejpozději
ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné
období, ve kterém se má výše pojistného změnit.
4. Celková nabídková cena bude stanovena včetně všech
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených
s plněním veřejné zakázky.
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Uchazeč je povinen se zavázat, že určí zaměstnance
pro potřeby likvidace pojistných událostí zadavatele.
6. V případě pojištění vozidel pojistitel umožní převod
bonusů ze současných platných smluv.
5.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. nevracet podané nabídky
2. vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům uvedeným
v zadávacích podmínkách
3. nepřipouštět varianty nabídky
4. ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob
5. odmítnout všechny předložené nabídky
6. zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
7. vyřadit nabídky s vyšší cenou než je předpokládaná
hodnota zakázky: 1.440.000,--Kč bez DPH.
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