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Preambule
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení.
Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem.
Název veřejné zakázky:

„Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových
vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.“

Zadavatel:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČO:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
25013891

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Ing. Libor Turek Ph.D., výkonný ředitel společnosti

Kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

Ing. Simona Mohacsi, MBA
mohacsi@dpmul.cz
+420 475 652 271

Zadavatel zadává veřejnou zakázku jako sektorový zadavatel podle § 2 odst. 6 zákona, a to v souvislosti
s výkonem relevantní činnosti při provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti
drážní, trolejbusové a lanové dopravy a při provozování veřejné autobusové dopravy.
1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění
odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a havarijní a doplňková pojištění motorových vozidel
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:
Pojištění majetku

Kód CPV: 66515200-5

Pojištění odpovědnosti za újmu

Kód CPV: 66516000-0

Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla

Kód CPV: 66516100-1

Havarijní a doplňková
pojištění motorových vozidel

Kód CPV: 66514110-0

1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv s jedním uchazečem na pojištění majetku, pojištění
odpovědnosti a pojištění vozidel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. za podmínek uvedených
níže:
1.2.1 Pojištění majetku
Předmětem pojištění je majetek ve vlastnictví zadavatele specifikovaný v příloze č. 3a až 3e a obchodních
podmínkách této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Pojištění majetku zahrnuje pojištění následujících pojistných rizik:
a. Živelní pojištění
b. Pojištění pro případ odcizení
c. Pojištění proti vandalismu
d. Pojištění skel
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e.

Pojištění strojů All Risk (mimo živlu a odcizení, včetně vandalismu)

Rozsah pojištění a výše maximální spoluúčasti zadavatele jsou dále uvedeny v příloze č. 3a až 3e a
obchodních podmínkách této ZD.
Rizika související s pojištěním majetku jsou uvedena v Rizikové zprávě, která je přílohou č. 4 a č. 5 této ZD.

1.2.2 Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ povinnosti k náhradě újmy vzniklé třetí osobě v souvislosti
s činností zadavatele, a to včetně doplňkových pojištění.
Rozsah pojištění a výše maximální spoluúčasti zadavatele jsou dále uvedeny v příloze č. 3f a v obchodních
podmínkách této ZD, přičemž u položek pod body 1 až 10 přílohy č. 3f jsou uvedeny minimální požadované
výše sublimitů pojistného plnění v rámci celkového limitu pojistného plnění pro pojištění obecné
odpovědnosti (položka pod bodem 1 přílohy č. 3f).
1.2.3 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Předmětem tohoto pojištění je pojištění vozidel specifikovaných v příloze č. 3g a obchodních podmínkách této
ZD v rozsahu:
Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu vozidel s limitem plnění min. 100 000 000 Kč nebo nejbližší vyšší.
1.2.4 Havarijní a doplňková pojištění motorových vozidel
Předmětem tohoto pojištění je pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění včetně pojištění čelního skla)
zadavatele specifikovaných v příloze č. 3h a obchodních podmínkách této ZD v rozsahu:
Havárie, živelní pojištění, odcizení a vandalismus nezjištěný a zjištěný pachatel (dále jen havarijní pojištění).
Doplňková pojištění:
 Pojištění skel/čelního skla v rozsahu přílohy č. 3i ZD bez spoluúčasti.
1.3 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení doby plnění:

od 1. 1. 2017 (příslušné pojistné smlouvy musí nabýt
účinnosti k tomuto datu)

Pojistné období:

1 rok

Ukončení doby plnění:

na dobu neurčitou (bez ohledu na případné prodloužení
zahájení doby plnění dle níže uvedeného odstavce)

V případě, že nebude možné pojistné smlouvy uzavřít do 1. 1. 2017 např. z důvodu prodloužení zadávacího
řízení, je vybraný uchazeč povinen uzavřít pojistnou smlouvu v nejkratším možném termínu po odpadnutí
překážky s tím, že smlouva či smlouvy nabydou účinnosti v den jejich podpisu.
1.4 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, v případě pojištění majetku zadavatele jsou místy
plnění veřejné zakázky místa, kde se nachází majetek zadavatele, především území Ústeckého kraje.
V případě pojištění odpovědnosti za újmu je místem plnění Česká Republika (pokud není uvedeno v příloze
č. 3 jinak), u havarijního pojištění je místem plnění území Evropy a u pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem motorových vozidel je místem plnění území stanovené právními předpisy.
Bližší specifikace místa plnění jsou uvedeny v přílohách této ZD (zejména příloze č. 3 této ZD) a v obchodních
podmínkách této ZD.
1.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 42 200 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota opčního práva: 9 700 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce: 32 500 000,- Kč bez DPH
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Pozn. Dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví na základě
předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na
dobu neurčitou.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce za jeden rok plnění: 8 125 000,- Kč bez DPH
Zadavatel si v souladu s § 99 zákona vyhrazuje využití opčního práva v rámci finančního rozsahu ve výši
9 700 000,- Kč, a to na:
a) pojištění majetku ve vlastnictví zadavatele nad rámec majetku specifikovaného v příloze č. 3 a
obchodních podmínkách této ZD, zejména movitých věcí, zásob, strojů a peněz;
b) poskytnutí dalších (nových) služeb v oblasti pojištění (pojistných produktů) ve vztahu k majetku
zadavatele;
c) poskytnutí dalších (nových) služeb v oblasti pojištění (pojistných produktů) nebo změna podmínek
pro poskytování služeb v oblasti pojištění při rozšíření odpovědnosti zadavatele (zejména v důsledku
změny právních předpisů);
Při využití opčního práva bude zadavatel postupovat v souladu s § 99 odst. 2 zákona.
Opční právo je zadavatel oprávněn uplatnit vůči uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva o pojištění.
I když zadavatel zahrnul předpokládanou hodnotu opčního práva do celkové předpokládané hodnoty veřejné
zakázky, uchazeč nebude zahrnovat nabídkovou cenu za tuto část plnění odpovídající opčnímu právu do své
nabídkové ceny. Celková nabídková cena stanovená uchazečem nebude zahrnovat cenu za vyhrazenou opci.
1.6 Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
Zadavatel informuje, že pověřil vedením a zpracováním pojistného zájmu řešeného touto veřejnou zakázkou
pojišťovacího makléře RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno, IČO 48391301 (dále jen „pojišťovací
makléř“). Obchodní styk, který se bude týkat pojistné smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky,
bude prováděn výhradně prostřednictvím pojišťovacího makléře. Pojišťovací makléř tak bude též spravovat
pojištění sjednané na základě této veřejné zakázky a za tuto činnost je odměňován v souladu s ust. § 8 odst.
4 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, vybraným
pojistitelem.
1.7 Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 90
kalendářních dní a její běh (včetně případného prodloužení) se řídí zákonem.

2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a této ZD.
Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy
v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do
českého jazyka.
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném
v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém
případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel podat nabídky s jednotlivě
očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti
manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak
by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.
Zadavatel doporučuje, aby každá nabídka byla předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních v jednom originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL či
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obdobných. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky budou označeny jako „kopie“.
Kopie nabídky musí být úplnými kopiemi originální nabídky, z čehož pouze v originálním vyhotovení je třeba
doložit požadované doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. Elektronické vyhotovení nabídky bude
obsahovat zejména nabídkovou část (Titulní list; Návrh(y) smlouvy – pojištění majetku, pojištění
odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel; Cenovou
nabídku jednotlivých typů pojištění, včetně celkové rekapitulace). V případě rozporu se má za rozhodující
originální vyhotovení nabídky.
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné
zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle § 71 odst. 5 zákona.
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění
k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další
identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka
uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
2.1 Nabídku doporučujeme předložit v následující struktuře
a) Obsah
S uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce.
b) Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče
Zejména plná moc při zastoupení uchazeče zástupcem, jehož oprávnění k jednání nevyplývá ze zápisu
v obchodním rejstříku. Doklad není třeba přikládat, pokud uchazeč jedná osobně nebo je zástupcem
osoby zapsané v obchodním rejstříku a jedná způsobem zapsaným v obchodním rejstříku.
c)

Krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje
zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění podleZD,
datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč použil přílohu
č. 1 ZD.
d) Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 ZD.
e) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele.
f)

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

g)

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

h) Návrhy smluv podepsané oprávněnou osobou.
Smlouvy musí být doloženy včetně veškerých příloh a obchodních podmínek (pojistných podmínek), na
které odkazují.
i)

Cenová nabídka jednotlivých druhů pojištění včetně celkové rekapitulace.

j)

Přílohy.

2.2 Dodatečné informace budou uchazečům poskytovány na základě jejich písemné žádosti doručené
ve lhůtě stanovené § 49 zákona. Uchazeči jsou povinni doručit dotazy na Doručovací adresu
zadavatele: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 401 19 Ústí nad Labem,
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oddělení veřejných zakázek. Dotazy je možné doručit i prostřednictvím datové schránky (ID 7ecdrnn)
nebo elektronickou poštou na adresu mohacsi@dpmul.cz.
2.3 Nabídky se podávají osobně nejpozději do 31. 5. 2016 do 10:00 hodin na Doručovací adresu
zadavatele, v pracovních dnech v pondělí až pátek od 7:30 do 14:00 hodin (v poslední den lhůty pro
podání nabídek do 10:00 hodin) na sekretariát výkoného ředitele zadavatele.
Uchazeči mohou též podat nabídku poštou na Doručovací adresu zadavatele:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Jateční 426
401 19 Ústí nad Labem
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky
sekretariátem zadavatele.
2.4 Otevírání obálek s nabídkami proběhne v zasedací místnosti autoškoly, která se nachází v areálu
zadavatele na adrese Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 400 19 Ústí nad
Labem, 31. 5. 2016 v 10:15 hodin. Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce
za každého uchazeče, který podal ve lhůtě pro podání nabídek nabídku.

3 Kvalifikace dodavatelů
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci tohoto otevřeného zadávacího řízení je
prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s § 63 odst. 1 a § 50 a násl.
zákona, tím že prokáže:
 základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
 profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.3 ZD.
3.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 a tento základní kvalifikační
předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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
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rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g)

který 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 uchazeče,

h) který 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
uchazeče,
i)

(nevyžaduje se)

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem účasti na veřejných zakázkách,

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,

l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 3.1. písm. a), b) ZD. Výpis z evidence Rejstříků trestů
uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za právnickou osobu, tak za statutární orgán nebo
všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím
organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů rovněž za vedoucího organizační
složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod
3.1. písm. f) ZD,
c)

potvrzením příslušného orgánu či instituce pro bod 3.1. písm. h) ZD,

d) čestným prohlášením pro body 3.1. písm. c), d), e), g), j), k), l) ZD.
3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
V souladu s § 54 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím
rozsahu:
a) uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních
právních předpisů.
b) uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména povolení k provozování pojišťovací činnosti
udělené Českou národní bankou dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších
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předpisů, nebo obdobné povolení opravňující pojišťovnu z jiného členského státu Evropské unie
provozovat pojišťovnictví činnost na území České republiky.
3.3 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu § 56 odst. 2 písm. a) zákona
v následujícím rozsahu:
Uchazeč předloží seznam významných zakázek, z něhož bude vyplývat, že realizoval v posledních 3 letech
alespoň (i) 2 významné služby spočívající v pojištění majetku, jehož hodnota přesáhla 850 000 000,- Kč a
(ii) alespoň 2 významné služby spočívající v pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění minimálně
15 000 000,- Kč pro každou realizovanou službu.
V seznamu bude uveden název a popis předmětu významné služby, v rámci kterého uchazeč specifikuje výši
a druh poskytnutého pojištění (u výše pojištění přitom postačí uvést, zda přesahovalo požadovaný limit), dobu
poskytnutí pojištění, místo plnění a název a kontaktní údaje osoby, které byla významná služba poskytnuta.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty
veřejnému zadavateli
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle písm. c) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
3.4 Podmínky pro prokazování kvalifikace
a)

doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou
v jiném než českém jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do češtiny. To se netýká
dokladů ve slovenském jazyce.

b)

pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:

-

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a
to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) zákona.
c)

bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle §
54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona
musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.

d)

dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou
v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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4 Způsob zpracování nabídkové ceny
4.1 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné
zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena
v členění: nabídková cena za 1 rok v Kč.
4.2 Nabídková cena bude zpracována formou ocenění formulářů pro zpracování nabídkové ceny včetně
formuláře pro celkovou rekapitulaci nabídkové ceny (příloha č.3), které budou závaznou přílohou
pojistné smlouvy. Ve formuláři je uchazeč povinen vyplnit modře vyznačené buňky a ocenit všechny
požadované položky.
4.3 Celková nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná platná po dobu plnění veřejné
zakázky včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s předmětem plnění
veřejné zakázky.
4.4 Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídnuté sazby pro konkrétní druh pojištění, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak.

5 Platební podmínky
Platba za pojištění bude prováděna na základě daňového dokladu vždy k počátku kalendářního čtvrtletí, ve
kterém bude zakázka řádně plněna. Fakturu na úhradu pojistného bude vystavovat vždy pojišťovací makléř.
Splatnost každé faktury nesmí být kratší než 14 dnů ode dne jejího doručení zadavateli.
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, zákona 235/2004
Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě
splatnosti zpět pojišťovacímu makléři k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

6 Obchodní podmínky
6.1 Součástí nabídky bude návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. Návrh
smlouvy dle zákona může spočívat i v podání více návrhů samostatných pojistných smluv dle
jednotlivých druhů pojištění (majetek, odpovědnost, havarijní pojištění včetně doplňkových
pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla – tedy max. 4 návrhy
smluv), přičemž všechny tyto návrhy smluv musí akceptovat požadavky zadavatele stanovené v této
ZD, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní, včetně podmínek
opčního práva.
6.2 Žádný návrh smlouvy nesmí obsahovat žádná ujednání odvolávající se na všeobecné obchodní
podmínky uchazeče nebo jiné dokumenty, které mohou být v budoucím období uchazečem
jednostranně změněny. Všechny podstatné podmínky musí být obsaženy přímo v textu návrhu
smlouvy, přičemž všeobecné obchodní podmínky mohou být součástí návrhu pojistné smlouvy jako
jejich neoddělitelná příloha v případě, že tyto všeobecné obchodní podmínky budou v souladu
s požadavky zadavatele definovanými v této ZD a nebudou v budoucím období do konce plnění
veřejné zakázky dodavatelem jednostranně změněny.
6.3 Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými Všeobecnými
pojistnými podmínkami (dále jen „VPP“), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP“) nebo
doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených VPP, ZPP nebo
doložek.
6.4. Každý návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to
způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaných textů
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smluv není předložením návrhů smluv, nabídka dodavatele se tak stává neúplnou a zadavatel
vyloučí takového dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
6.5. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž dodavatel nabízí splnění veřejné zakázky
ve své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují
k provádění příslušné zakázky, především ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Návrh smlouvy musí zároveň obsahovat závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena
v následujících odstavcích tohoto článku ZD, přičemž ustanovení smlouvy zapracována dodavatelem
nesmí být v rozporu s těmito závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným
způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedená v této ZD.
6.6. V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení náleží pojistiteli poměrná část pojistného za dobu
pojištění do jeho zániku.
6.7. Každý návrh smlouvy musí obsahovat základní náležitosti smlouvy, které jsou pro všechny druhy
smluv společné a jsou zpracované v souladu s touto ZD. Jedná se zejména o:
6.7.1

Přesná identifikace a označení smluvních stran v souladu se zápisem v obchodním rejstříku
anebo v souladu s živnostenským oprávněním, není-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán.
Zadavatel je nadále ve smluvních ustanoveních tohoto článku ZD označován jako
„pojištěný/pojistník“ a uchazeč označován jako „pojistitel“, přičemž pojištěným nemusí být vždy
osoba pojistníka.

6.7.2

Přesné vymezení předmětu zakázky (plnění) v souladu s požadavky uvedenými v této ZD a včetně
závazku respektovat všechny podmínky uvedené v této ZD a nabídce uchazeče.

6.7.3

Cenu v členění dle části 4 odst. 4.1. ZD včetně ustanovení uvedených v odst. 4.3. a 4.4. této ZD.

6.7.4

Platební podmínky v souladu s článkem 5 ZD.

6.7.5

Místo plnění je území České republiky, v případě pojištění majetku pojištěného/pojistníka jsou
místy plnění veřejné zakázky místa, kde se nachází majetek pojištěného/pojistníka, především
území Ústeckého kraje. V případě pojištění odpovědnosti za újmu je místem plnění Česká
republika a odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a havarijního pojištění je místem
plnění území Evropa.

6.7.6

Doba platnosti smlouvy v souladu s článkem 1 odst. 1.3 této ZD.

6.7.7 Makléřská doložka:
Vedením a zpracováním pojistného zájmu pojištěného/pojistníka je pověřen pojišťovací makléř
RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno, IČO 48391301. Obchodní styk, který se bude týkat této
pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto pojistníkem zplnomocněného
pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat rozhodnutí smluvních partnerů a dále řídit (vést) a
zpracovávat jeho pojistné zájmy.
6.7.8

Závazek pojistitele, že bude garantovat sazby pojistného uvedené v jeho nabídce (návrhu
smlouvy) po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to i v případech nově pořízeného majetku
pojištěným/pojistníkem.

6.7.9 Ujednání o tom, že pojistným obdobím je jeden rok.
6.8 Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivých druhům pojištění, a
to zejména:
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6.8.1 Pojištění majetku
Pojištění sjednané v pojistné smlouvě za stejných podmínek (a stejné sazby) se bude vztahovat i na
nabytý majetek pojištěného/pojistníka, a to do výše možného zvýšení pojistné částky o 10% oproti
předcházejícímu pojistnému období i bez informační povinnosti pojištěného/pojistníka.
Smlouvou se pojišťuje soubor budov a staveb ve výlučném nebo částečném vlastnictví
pojištěného/pojistníka, včetně objektů v postupném prodeji dle zákona č. 72/1994 Sb., a včetně
veškerého technologického zařízení a oplocení nacházejícího se na území České republiky.
V případě dražby nemovitého nebo movitého majetku zůstává tento majetek nadále pojištěn v pojistné
smlouvě pojištěného/pojistníka, a to až do doby převzetí a zaplacení vydražitelem nebo zápisem nového
vlastníka do katastru nemovitostí.
Movitý majetek uvedený v příloze této smlouvy (příloha č. 3a až 3e ZD) je pojišťován jako soubor vlastních
a cizích věcí movitých na území České republiky. Cizí věci movité zahrnují cizí věci převzaté.
V případě cizího movitého majetku užívaného pojištěným/pojistníkem se sjednává, že v případě pojistné
události na tomto movitém majetku poskytne pojistitel pojištěnému/pojistníkovi pojistné plnění v nové
ceně za tento movitý majetek. V případě cizích věcí převzatých pojištěným/pojistníkem se sjednává, že
v případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění v časové ceně.
Ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky veškerého pojištěného majetku sjednané pojistné
hodnotě. Pojištěný/pojistník je povinen oznámit pojistiteli navýšení pojistných částek, pokud dojde ke
zvýšení hodnoty pojištěného majetku v průběhu pojistného období (1 rok) o více než 10 % oproti původně
sjednané pojistné hodnotě. Strany se zaváží po uplynutí každého pojistného období vyhotovit aktualizaci
pojistných částek pro další pojistné období. Pojistitel nebude oprávněn uplatnit argument podpojištění
majetku pojistníka/pojištěného dle této smlouvy, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení
pojistných hodnot v důsledku inflace menšímu než 10%.
V případě pojistné události na více pojištěných souborech (z téže příčiny) odečte pojistitel pouze jednu
spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí
z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy
pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.
Pojištění majetku pojistníka/pojištěného se sjednává na novou cenu s výjimkou položek, u kterých je
uvedena cena jiná, přičemž tyto položky jsou blíže specifikovány v příloze č. 3a až 3e ZD) a v případě
poškození, ztráty nebo zničení pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době
pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.
Pojištěné cizí věci, které pojistník/pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv,
jsou v případě převodu do vlastnictví pojistníka/pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané
pojistné smlouvy.
Plnění z pojištění rizika záplavy a povodně je omezeno skutečností, že záplava a povodeň měla charakter
záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí (např. 20-letá
voda apod.).
Ujednává se, že škody způsobené riziky „záplava, povodeň“ a nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se
hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast, pro riziko
„vichřice a krupobití“ platí časová lhůta 48 hodin. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost
nastane z téže příčiny na více místech pojištění.
Pojištění „záplava, povodeň“ resp. „vodovodních škod“ se vztahuje i na škody způsobené zpětným
vystoupením vody z kanalizačního potrubí.
Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních potrubí a
zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních)
způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním
potrubí a zařízeních připojených na potrubí.
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Pojištění rizika tíhy sněhu nebo námrazy se vztahuje i na movité věci.
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti
poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
Pojistitel neuplatní čekací dobu pro riziko povodeň a záplava a pro riziko vichřice, popř. další rizika.
Pojistitel neuplatní nebo neujedná maximální výši sněhové vrstvy na riziko tíhu sněhu.
Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené zatékáním dešťové vody a tajícího ledu
nebo sněhu, vodou vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasících zařízení
v důsledku poruchy tohoto zařízení, přičemž:

a. Vodovodní škody včetně vody vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a
samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení se sjednávají s limitem
plnění 50 000 000 Kč;

b. Škody způsobené zatékáním dešťové vody a tajícího ledu nebo sněhu se sjednávají s limitem

plnění 5 000 000 Kč.
Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné
události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění sjednává na první riziko nebo
s limitem plnění 30 000 000 Kč.

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci
nebo na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační sítí, k němuž došlo v důsledku
působení blesku na tato vedení, je tímto také pojištěn.
Pojištění souboru nemovitých objektů, budov a ostatních staveb vlastních a cizích včetně sportovních
hřišť a umělých povrchů (dále jen nemovitosti) se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku pojištěných
nebezpečí na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, k nimž je třeba
stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve výstavbě anebo před kolaudací, pokud
k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí škody na pojištěného, jakož i na věcech v takové nemovitosti
umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně montážní
činnosti.
Pojištění souboru nedokončených investic pojištěného do věcí movitých a nemovitých (budovy, haly a
stavby vlastní a cizí) se sjednává pro věci, ke kterým přešlo nebezpečí škody na pojištěného.
Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou
událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.
Roční pojistné plnění za pojištění uvedená v příloze č. 3a až 3e této ZD může být v případě škod
způsobených dále uvedenými riziky až do výše:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5 000 000 Kč pro riziko záplavy a povodně;
50 000 000 Kč pro riziko vichřice a krupobití;
50 000 000 Kč pro riziko sesuvu půdy nebo laviny, zřícení skal nebo zemin, pád stožárů
a jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy;
50 000 000 Kč pro vodovodní škody včetně vody vytékající z klimatizačních zařízení,
sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení;
5 000 000 Kč pro škody způsobené zatékáním dešťové vody a tajícího ledu nebo sněhu;
500 000 Kč pro škody způsobené nepřímým úderem blesku, zkratem, přepětím;
30 000 000 Kč pro škody způsobené na krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti,
likvidaci zbytků a následků pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění
majetku. Toto pojištění sjednává na první riziko.

U ostatních pojistných rizik je výše ročního pojistného plnění neomezena.
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Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se
obě smluvní strany nedohodnou jinak.
Spoluúčast pojistníka/pojištěného pro riziko záplav a povodně je ve výši 10% min. 50 000 Kč/1 pojistná
událost. Spoluúčast pojistníka/pojištěného pro riziko vodovod, atmosférické srážky, náraz a nepřímý
úder blesku je ve výši 5 000 Kč/1 pojistná událost. Pro všechny body přílohy č. 3a, s výjimkou položky
č. 6 a č. 7, kde spoluúčast činí 1 000 Kč/1 pojistná událost, a položky č. 4, kde spoluúčast činí 10 000
Kč, činí spoluúčast 20 000 Kč/1 pojistná událost.
Pojistné plnění poskytované pojistitelem nemůže být omezeno jakýmikoliv jinými spoluúčastmi než těmi,
které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě (vymezeny v této ZD) a jejích přílohách. Výše omezení pojistného
plnění těmito spoluúčastmi je nejvyšší přípustná.

Smluvní ustanovení vztahující se na rizika odcizení a vandalismu:
a.
b.

c.

d.

e.

Pojištění se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu zjištěn i nezjištěn.
Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné
věci, a to bez ohledu na to, zda toto poškození/ zničení nesouvisí s pokusem o vloupání,
či s vloupáním.
V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel
plnění, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené
prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění.
Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i
náklady na odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení resp. pokusu o odcizení,
vč. pachatelem úmyslně poškozených a zničených věcí (vandalismus).
Podmínky zabezpečení:
Soubor zásob a soubor věcí movitých
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné
plnění, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném
prostoru, jehož všechny vstupní dveře jsou uzamčeny, a to do limitu:
100 000 Kč.
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné
plnění, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném
prostoru, jehož všechny vstupní dveře uzamčeny bezpečnostním cylindrickým zámkem
zabraňující vytlačení, a to do limitu:
300 000 Kč.
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné
plnění, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném
prostoru, jehož všechny vstupní dveře jsou uzamčeny bezpečnostním cylindrickým
zámkem, vstupní dveře neprosklené nebo prosklené s nalepenou bezpečnostní folií nebo
mříží, okna nad úrovní terénu do 3 metrů opatřena bezpečnostní folií nebo mříží nebo
vnitřní prostor chráněn EZS, a to do limitu:
1 000 000 Kč.
Do výše limitu sjednaného pro příslušný předmět pojištění
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné
plnění, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném
prostoru, jehož všechny vstupní dveře jsou uzamčeny bezpečnostním cylindrickým
zámkem, vstupní dveře neprosklené nebo prosklené s nalepenou bezpečnostní folií nebo
mříží, okna nad úrovní terénu do 3 metrů opatřena bezpečnostní folií nebo mříží nebo
vnitřní prostor chráněn EZS, a to do limitu:
Součásti a příslušenství nemovitosti
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Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné
plnění i na součástech a příslušenství nemovitosti, reklamních panelech a jiných
součástech a příslušenství nemovitosti na plášti objektů, pokud budou tyto věci pevně
spojeny se stavbou (nemovitostí) nebo připevněním své konstrukce k jiné stavbě, nebo
ke konstrukci zapuštěné do zpevněné plochy nebo jsou na betonových patkách
zapuštěných do země, případně je použit jiný vhodný způsob uchycení ztěžující pro svoji
velkou hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu jeho odcizení.
U zařízení, jehož hmotnost je tak velká, že neumožňuje manipulaci s ním bez použití
mechanizace a nelze je uložit jinak, považuje se za překonání překážky překonání jeho
hmotnosti.
Zásoby a ostatní věci movité, které vzhledem k velikosti nebo hmotnosti nelze uložit
v uzavřených prostorech, jsou zabezpečeny následovně:

f.

-

Oplocený a řádně uzamčený prostor

-

V případě odcizení části pojištěných věcí na volném prostranství je dále podmínkou
pojistného plnění do limitu 200 000 Kč překonání konstrukčního upevnění
Limity plnění a způsoby zabezpečení – „peníze a ostatní cennosti“
Peníze a cennosti jsou umístěny v administrativní budově, v pokladní místnosti v trezoru,
prostor je opatřen pohybovým čidlem se signálem na bezpečnostní agenturu, okno
pokladní místnosti směřuje do oploceného areálu Dopravního podniku města Ústí nad
Labem a.s. střeženého bezpečnostní agenturou.
Peníze a ostatní cennosti v automatech na jízdenky – automaty jsou konstrukčně
upevněny k betonovému podkladu, umístěny pod městským kamerovým systémem.

Odchylně od všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že za uzavřený prostor se považuje i prostor
ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a
lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a
požární klapky. Za uzavřený prostor se dále považují také staveništní mobilní buňky. Za uzamčené dveře
nebo vrata se považují i požární dveře, prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním) a
vratové systémy. Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže uzavřené elektrickým pohonem.
Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny.
Elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace nebo
dle ČSN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se stálou
obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice).
Pojištění skel
Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie,
nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.
Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové
zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné
k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz,
uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.
Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické
instalace a nosné konstrukce.
Pojištění strojů
Pojištění se vztahuje i na stroje, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku pojištění 10 let.
Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé vniknutím předmětu.
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BONIFIKACE
Pojistitel poskytne pro pojištění majetku následující výši bonusu za příznivý škodní průběh:
a. Škodní průběh do 5% výše bonifikace 15%;
b. Škodní průběh do 10% výše bonifikace 10%;
Škodním průběhem se rozumí poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé,
nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené
pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k pojistnému období v délce jednoho roku. Pro výpočet
škodního průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy.
Výpověď pojistné smlouvy
Pojistná smlouva bude obsahovat ujednání, které odchylně od § 2805 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník stanoví, že v případě výpovědi pojistné smlouvy učiněné ze strany pojistitele nebo
pojistníka po pojistné události výpovědní doba činí 6 měsíců. V případě výpovědi před koncem
pojistného období se odchylně od § 2807 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ujednává, že
výpověď musí být doručena nejpozději 6 měsíců před jeho koncem.
6.8.2. Pojištění odpovědnosti za újmu
Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými VPP, ZPP nebo
doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených VPP, ZPP nebo
doložek.
Rozsah pojištění je uveden v příloze č. 3f.
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení náleží pojistiteli poměrná část pojistného za dobu
pojištění do jeho zániku.
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou zásahem úřední moci v rozsahu náhrady
škody dle příslušného zákona.
Pojištění se vztahuje též na náhradu nemajetkové újmy spočívající v jiném zásahu do přirozených práv
člověka než v ublížení na zdraví resp. usmrcení, je-li povinnost pojištěného k její náhradě dána
pravomocným soudním rozhodnutím.
Pojištění v rámci čistých finančních škod se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě
spočívající v pokutě či penále, které bylo uloženo třetí osobě v důsledku jednání pojištěného/pojistníka.

a) pojištění odpovědnosti za újmu nebude sjednáno na bázi Claims Made
Pojistnou událostí se rozumí vznik újmy, za kterou pojištěný/pojistník právně odpovídá, a která nastala
v průběhu trvání pojištění v důsledku jednání pojištěného/pojistníka nebo jiné skutečnosti v přímé
souvislosti s činností pojištěného/pojistníka, a to bez ohledu na to, kdy nastala příčina takové škody nebo
kdy byl vznesen nárok na její náhradu.
Pokud o náhradě škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy
rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o škodě nabude právní moci, trvá
ve vztahu k této škodě pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojištění.
b) odpovědnost za újmu z držby nemovitosti
Pojištění z držby nemovitosti se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou výkonem vlastnických
práv k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí a užíváním cizích nemovitostí užívaných
na základě nájemních smluv s limitem plnění 15 mil. Kč.
Pojištění se vztahuje též na případy nároku orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému na regresní
náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (např. §126 zákona č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění).
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Pojistitel neuplatní žádné zvláštní či neobvyklé výluky nebo omezení pojistného krytí.
BONIFIKACE
„Pojistitel poskytne pro pojištění odpovědnosti za škodu následující výši bonusu za příznivý škodní
průběh:
c. Škodní průběh do 5% výše bonifikace 15%;
d. Škodní průběh do 10% výše bonifikace 10%;
Škodním průběhem se rozumí poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé,
nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené
pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k pojistnému období v délce jednoho roku. Pro výpočet
škodního průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy.
Výpověď pojistné smlouvy
Pojistná smlouva bude obsahovat ujednání, které odchylně od § 2805 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník stanoví, že v případě výpovědi pojistné smlouvy učiněné ze strany pojistitele nebo
pojistníka po pojistné události výpovědní doba činí 6 měsíců. V případě výpovědi před koncem
pojistného období se odchylně od § 2807 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ujednává, že
výpověď musí být doručena nejpozději 6 měsíců před jeho koncem.

6.8.3 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Nově pořízená motorová vozidla a přípojná vozidla budou pojištěna při shodné sazbě od okamžiku nabytí
vlastnictví vozidla pojištěným/pojistníkem (tzn. od skutečného převzetí vozidla od prodejce, leasingové
společnosti apod.).
Rozsah pojištění je uveden v příloze č. 3 – tabulka 3g.
Pro účely ujednání pojistné smlouvy, která umožňuje automatické zařazení vozidla do pojištění
odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel, vlastnictví může vzniknout koupí nového vozidla
nebo přechodem vlastnického práva k vozidlu na pojištěného/pojistníka z leasingové smlouvy uzavřené
pojištěným/pojistníkem. Toto ujednání se vztahuje také na vozidla nová, která pojištěný/pojistník bude
užívat na základě leasingových či obdobných smluv a která má pojištěný/pojistník podle uzavřené
leasingové či obdobné smlouvy povinnost pojistit. Pokud pojištěný/pojistník toto vozidlo požaduje pojistit,
je povinen toto oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře nejpozději do 15 kalendářních
dnů od převzetí vozidla nebo přidělení nové registrační značky (případně původní registrační značky),
předat kopii technického průkazu a nabývací doklad (fakturu). Pokud pojištěný/pojistník do termínu 15
dnů od převzetí (nabytí vlastnictví) motorového nebo přípojného vozidla pojistiteli prostřednictvím
pojišťovacího makléře toto vozidlo řádně nenahlásí, není pojištěno.
Nahlášení nových motorových vozidel zařazených do pojištění bude pojišťovací makléř provádět u
pojistitele s datem účinnosti od data nabytí.
Rozsah pojištění
Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb.
Předmět pojištění
Uveden v příloze č. 3g.
Limity plnění
Minimální požadované limity plnění
100 mil. Kč
- pro škody na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného nebo usmrceného.
100 mil. Kč
- pro věcné škody a škody, které mají povahu ušlého zisku.
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Územní platnost
Územní platnost dle § 6 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., popřípadě ustanovení právních předpisů, která
uvedený zákon nahradí.
Výpověď pojistné smlouvy
Pojistná smlouva bude obsahovat ujednání, které odchylně od § 2805 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník stanoví, že v případě výpovědi pojistné smlouvy učiněné ze strany pojistitele nebo pojistníka po
pojistné události výpovědní doba činí 6 měsíců. V případě výpovědi před koncem pojistného období se
odchylně od § 2807 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ujednává, že výpověď musí být doručena
nejpozději 6 měsíců před jeho koncem.
6.8.4. Havarijní a doplňková pojištění motorových vozidel
Nově pořízená motorová vozidla a přípojná vozidla budou pojištěna při shodné sazbě od okamžiku nabytí
vlastnictví vozidla pojištěným/pojistníkem (tzn. od skutečného převzetí vozidla od prodejce, leasingové
společnosti apod.).
Rozsah pojištění je uveden v příloze č. 3 – tabulka 3h ZD
Pro účely ujednání pojistné smlouvy, které umožňuje automatické zařazení vozidla do pojištění
havarijního a dalších připojištění (pokud je toto v pojistné smlouvě sjednáno), vlastnictví může vzniknout
koupí nového vozidla nebo přechodem vlastnického práva k vozidlu na pojištěného/pojistníka
z leasingové smlouvy uzavřené pojištěným/pojistníkem. Toto ujednání se vztahuje také na vozidla nová,
která pojištěný/pojistník bude užívat na základě leasingových či obdobných smluv a která má pojištěný/
pojistník podle uzavřené leasingové či obdobné smlouvy povinnost pojistit. Pokud pojištěný/pojistník toto
vozidlo požaduje pojistit, je povinen toto oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře
nejpozději do 15 kalendářních dnů od převzetí vozidla nebo přidělení nové registrační značky (případně
původní registrační značky), předat kopii technického průkazu a nabývací doklad (fakturu). Pokud
pojištěný/pojistník do termínu 15 dnů od převzetí (nabytí vlastnictví) motorového nebo přípojného vozidla
pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře toto vozidlo řádně nenahlásí, není pojištěno.
Nahlášení nových motorových vozidel zařazených do pojištění bude pojišťovací makléř provádět u
pojistitele s datem účinnosti od data nabytí.
Ujednává se, že pojistitel akceptuje stávající způsob zabezpečení všech vozidel, pojištěných touto
pojistnou smlouvou nebo jejím dodatkem.
Všechna vozidla, která budou připojištěna do této pojistné smlouvy v průběhu pojistného období a která
jsou ve vlastnictví pojištěného nebo je má pojištěný v oprávněném užívání, budou připojištěna za
podmínek daných touto pojistnou smlouvou.
Čerpání pojistného plnění z připojištění výhledových skel vozidla (čelního skla)/vozidel nezakládá nárok
pojistitele na snižování stupně přiznaného bonusu za bezeškodný nebo příznivý škodní průběh pojištění
vozidla/vozidel.
Veškerá vozidla jsou pojištěna včetně standardní, nadstandardní a zvláštní výbavy nebo jiných předmětů
pojištění vztahujících se k vozidlu nebo jeho provozu, jež jsou již zahrnuta v pojistné částce.
Rozsah pojištění
All Risk (proti všem rizikům) včetně rizika odcizení.
Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení vozidla jakoukoli nahodilou událostí včetně odcizení
vozidla nebo jeho části.
Jedná se zejména o:
havárii (náhlé nahodilé působení vnějších mechanických sil - náraz, střet, pád),
odcizení:
krádež (zmocnění se vozidla nebo jeho části),
krádež vloupáním (násilné vniknutí do vozidla a zmocnění se vozidla nebo jeho
části),
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-

-

loupež (zmocnění se vozidla nebo jeho části použitím násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí),
neoprávněné užití vozidla (užití vozidla proti vůli oprávněné osoby),
vandalismus (poškození věci úmyslným jednáním třetí osoby),
živelní události - all risk,
Předmět pojištění, pojistná částka
Uvedena v příloze č. 3h
Pojistné plnění
Maximální výše pojistného plnění je obvyklá cena. Pojistná částka je stanovena v úrovni nové
ceny/obvyklé ceny vozidla včetně kompletní výbavy. Dodavatel poskytne pojistné plnění v maximální
výši odpovídající obvyklé/obecné ceně vozidla těsně před vznikem pojistné události. V případě totální
škody poskytne dodavatel pojistné plnění ve výši obvyklé/obecné ceny vozidla těsně před vznikem
pojistné události snížené o spoluúčast a cenu využitelných zbytků, nebude-li dohodnuto jinak. Pojistné
plnění při parciálních škodách bude poskytováno v úrovni cen nových dílů a nebude uplatňována
amortizace. Dodavatel bude hradit ceny oprav odpovídající průměrným cenám daného místa a lokality.
Z důvodu častých vylepšení, generálních oprav, úprav prováděných na autobusech a trolejbusech,
pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené, a to za
předpokladu, že rozdíl mezi pojistnou částkou vozidla uvedenou v pojistné smlouvě a jeho pojistnou
hodnotou není vyšší jak 20%. Pojistitel se tak vzdává možnosti uplatnit vůči pojištěnému jakákoliv
práva, která by v budoucnu vznikla v důsledku podpojištění, a to v rozsahu uvedeném v předchozí
větě.
Spoluúčast
Pro všechna vozidla určená pro havarijní pojištění dle přílohy č. 3h
Zabezpečení vozidel
Vozidla jsou vybavena standardním zabezpečením dodávaným výrobcem.
Územní rozsah pojištění
Území Evropy.

Pojištění výhledových skel/čelního skla
Předmět pojištění
Vozidla uvedená v příloze č. 3i
Minimální limit plnění/pojistná částka na jedno vozidlo:
Uvedena v příloze č. 3i
V případě, že stanovený limit plnění nebo pojistná částka je horní hranicí plněni pro jednu a všechny
pojistné události během pojistného roku, akceptuje to zadavatel pouze za předpokladu, že mu
pojistitel umožní obnovení limitu plnění nebo pojistné částky za jednotkovou cenu obsaženou
v nabídce.
Pojistná hodnota
Nová cena.
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Pojistná částka
Uvedena v příloze č. 3i
Spoluúčast
Bez spoluúčasti.
Územní platnost
Území Evropy.
Zvláštní ujednání
Je-li sjednáno dodatkového pojištění výhledových skel (čelního skla) vozidla, ujednává se, že
pojistitel poskytne pojistné plnění v případě jeho poškození nebo zničení ve výši vynaložených
nákladů na odstranění následků pojistné událostí. Toto ujednání se vztahuje i na škody související
s čelním sklem (jako např. dálniční známka, ochranné fólie apod.).
Výpověď pojistné smlouvy
Pojistná smlouva bude obsahovat ujednání, které odchylně od § 2805 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník stanoví, že v případě výpovědi pojistné smlouvy učiněné ze strany pojistitele nebo
pojistníka po pojistné události výpovědní doba činí 6 měsíců. V případě výpovědi před koncem
pojistného období se odchylně od § 2807 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ujednává, že
výpověď musí být doručena nejpozději 6 měsíců před jeho koncem.
6.8.5 Škodní průběh
Škodní průběh za období 2012-2015 je uveden v příloze č. 2.
7

Způsob hodnocení nabídek
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou
zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou po provedeném posouzení hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková
cena. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny pojistné smlouvy hodnotící komise
sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel výši
nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, zadavatel si vyžádá od uchazeče písemné
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být
uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící
komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo
může zmeškání lhůty prominout.
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Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
a) Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím
řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel
podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně
je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
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