PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)
Číslo jednací:
Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

MUBO/13973/2020/FIN/Bon
Komplexní pojištění pro město Bohumín
nadlimitní veřejná zakázka na služby
otevřené nadlimitní řízení
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

Předmět veřejné zakázky:
Zakázka zahrnuje pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín, jeho organizačních
složek (např. Městská policie), příspěvkových organizací a dalších pojištěných subjektů (viz.
Technická část zadávací dokumentace). Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik:
- Živelné pojištění majetku
- Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou
- Pojištění vandalismu
- Pojištění skel
- Pojištění elektroniky
- Pojištění strojů a strojních zařízení
- Pojištění výstavy
- Pojištění odpovědnosti za újmu
- Havarijní pojištění motorových vozidel
Sjednaná cena veřejné zakázky: 5.963.808,00 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení:

otevřené nadlimitní řízení na služby

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadí

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele

1.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ:46973451

2.

Allianz pojišťovna, a.s., IČ:47115971

Označení vyloučených účastníků:
Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Kritérium pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a byla hodnocena podle
její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vybraný dodavatel splnil všechny zadávací podmínky a podal
nejnižší nabídkovou cenu.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele
IČ
Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
46973451
Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:
Nepoužito.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Celá zakázka tvoří jeden celek. Je nutná koordinace a provázanost celé zakázky.
Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případném postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ:
Nebylo postupováno dle výše uvedeného ustanovení.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Ing. Petr Vícha

Podpis oprávněné osoby zadavatele

v. r.

Razítko zadavatele

V Bohumíně 31. 08. 2020

