PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr
Králové nad Labem

Název veřejné zakázky

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-037484
Číslo oznámení TED: 2020/S 209-510821

Název zadavatele:

Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo:

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ:

00277819

Zastoupený:

Ing. Janem Jarolímem, starostou města

Předmět veřejné zakázky:

Cena sjednaná ve smlouvě:
Použitý druh zadávacího řízení:
Označení účastníků zadávacího
řízení:

Označení vyloučených
účastníků:
Označení dodavatelů, s nimiž

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění
nemovitého majetku, movitého majetku včetně
pojištění cenností, věci zvláštní a historické hodnoty,
pojištění cenin, strojní pojištění, pojištění elektroniky,
pojištění skla a pojištění odpovědnosti.
Podmínky a rozsah pojištění, jakož i veškeré
požadavky zadavatele na pojištění, jsou uvedeny v
zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 3
zadávací dokumentace (obchodní podmínky Pojištění nemovitého, movitého majetku a obecné
odpovědnosti za újmu města Dvůr Králové nad
Labem).
2.541.024,- Kč bez DPH (osvobozeno od DPH)
Otevřené řízení (nadlimitní veřejná zakázka na
služby zadávaná formou otevřeného řízení dle § 56
zákona).
1. Pojišťovna VZP, a.s.
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 86
IČ: 27116913
2. Slavia pojišťovna a.s.
Sídlo: Táborská 940/31, 140 00 Praha 4
IČ: 60197501
3. Kooperativa
pojišťovna,
a.s.,
Vienna
Insurance Group
Sídlo: Pobřežní 665/214, 110 01 Praha 1
IČ: 47116617
4. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
IČ: 46973451

Není relevantní – žádný účastník nebyl vyloučen
1. Pojišťovna VZP, a.s.

byla uzavřena smlouva, včetně
odůvodnění výběru:

Označení
poddodavatelů
dodavatelů:
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní
veřejné zakázky na části:

Ostatní údaje:

Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 86
IČ: 27116913
Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem, který
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a zároveň
tento dodavatel prokázal splnění všech podmínek
účasti v zadávacím řízení.
Není relevantní – dodavatel nemá v úmyslu plnit
zakázku prostřednictvím poddodavatele
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na
části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je
předmětem této veřejné zakázky, nebylo možné.
Předmětem této zakázky je poskytnutí služby, která
tvoří jeden celek.

1. Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani
řízení se soutěžním dialogem.
2. Nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.
3. Nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu.
4. Zadávací řízení nebylo zrušeno.
5. U žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího
řízení zjištěn střet zájmů.
6. Zadavatel nepožadoval prokázání vyššího ročního
obratu, než stanoví § 78 odst. 2 zákona.
7. Při podání nabídky nebyly použity jiné
komunikační prostředky než elektronické.
8. V rámci zadávacího řízení nebyl zaveden
dynamický nákupní systém.

Tato písemná zpráva zadavatele byla zpracována dne 11. 1. 2021 a dne 11. 1. 2021 byla
zveřejněna na profilu zadavatele.
Zpráva byla předána zadavateli dne

11. 1. 2021

Jméno a příjmení osoby, oprávněné
jednat jménem zadavatele
Zpracoval Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.
Mgr. Jiří Kolář
V Pardubicích dne 11. 1. 2021
Digitálně podepsal Mgr. Jiří

Mgr. Jiří Kolář Kolář
Datum: 2021.01.11 10:33:29
+01'00'

Ing. Jan Jarolím, starosta města

