Zadavatel:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
se sídlem Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČO 70883858
Veřejná zakázka malého rozsahu:
„Pojištění IPR Praha“
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
výběrové řízení bylo zahájeno uveřejněním této otevřené výzvy k předložení cenové nabídky
na profilu zadavatele
veřejná zakázka je rozdělena na 5 dílčích částí
tato výzva je adresována neomezenému okruhu dodavatelů (dále jen „Výzva“)

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY
1.

Identifikační údaje zadavatele
1.1.

Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Sídlo zadavatele

Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

IČO / DIČ zadavatele

70883858 / CZ70883858

Zápis v OR

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 63

Právní forma

příspěvková organizace

Adresa profilu zadavatele

https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Mgr. Adam Švejda, zástupce ředitele pro provozní a ekonomickou
činnost

ID datové schránky

c2zmahu

Interní číslo

ZAK 21-0102

Zástupce zadavatele ve věci
výběrového řízení

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát

1.2.

Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého rozsahu
(dále jen „Veřejná zakázka“) je Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát, IČO 71458573,
se sídlem Sanderova 1616/10, 170 00 Praha 7, ID datové schránky xdvg2aq, email jan.lasmansky@lasmansky.cz. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele
s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).

2.

Předmět Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření následujících pojistných smluv pro zadavatele:
▪ Pojištění majetku a živelního pojištění (část A)
▪ Pojištění obecné odpovědnosti za újmu (část B)
▪ Pojištění profesní odpovědnosti za újmu (část C)
▪ Cestovní pojištění (část D)
▪ Pojištění vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění skel, asistenční služby,
připojištění úrazu řidiče vozidla (část E).
Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky (každé z dílčích částí A až E) a další požadavky
zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Výzvy (Požadovaný rozsah pojištění). Předmět Veřejné
zakázky bude plněn na základě dílčích smluv uzavřených mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,
a to samostatně na každou dílčí část. Pokud některý dodavatel uspěje ve více dílčích částech,
pak s ním bude uzavřena jedna smlouva, jejímž předmětem bude zajištění všech dílčí částí, v nichž
předložil nejvýhodnější cenovou nabídku.
Dodavatel bere na vědomí, že se zadavatel nemusí přijmout nabídku na všechny výše uvedené dílčí
produkty (tj. jednotlivá pojištění). I v takovém případě dodavatel zachová u zadavatelem vybraných
produktů podmínky dle jeho nabídky.
Zadavatel si v souladu se ZZVZ vyhrazuje změnu závazku na poskytnutí dalších služeb obdobného
charakteru, tzn. na uzavření pojištění pro další situace a majetek určený zadavatelem,
zejména majetek, který zadavatel nabude za dobu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem,
nebo na další druh pojištění týkající se zadavatele nebo majetku zadavatele. Taková změna závazku
bude provedena za stejných či obdobných podmínek, za kterých bude poskytováno plnění původní
smlouvy.
Klasifikace předmětu plnění zakázky dle CPV kódu:

3.

66510000-8 (Pojištění).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota Veřejné zakázky za tři (3) roky poskytování služeb činí 1 500 000 Kč
bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých dílčích částí roky byla stanovena následovně:
▪ Dílčí část A:

301 000 Kč bez DPH (za 1 rok)

▪ Dílčí část B:

60 000 Kč bez DPH (za 1 rok)

4.

▪ Dílčí část C:

34 000 Kč bez DPH (za 1 rok)

▪ Dílčí část D:

75 Kč bez DPH „Evropa“ / 120 Kč bez DPH „Svět“ (denní sazba za 1 osobu)

▪ Dílčí část E:

84 000 Kč bez DPH (za 1 rok).

Doba, místo a způsob plnění Veřejné zakázky

Místem plnění Veřejné zakázky je především hl. m. Praha. Místem plnění Veřejné zakázky mohou
být i další místa na území České republiky, pokud se na nich nachází pojištěný majetek ve vlastnictví
či užívání (správě) zadavatele. V případě pojištění odpovědnosti za újmu, není-li v této Výzvě uvedeno
jinak, je místem plnění území České republiky.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy/smluv s vybraným dodavatelem/vybranými dodavateli
je 17. 07. 2021. Skutečný termín uzavření smlouvy/smluv se může změnit v závislosti na délce trvání
tohoto výběrového řízení.
Doba plnění: doba pojištění je uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy.
Způsob plnění Veřejné zakázky je uveden v článku 7. této Výzvy (Obchodní a platební podmínky).
S ohledem na charakter Veřejné zakázky nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.

5.

Dělení Veřejné zakázky na části

Tato Veřejná zakázka je dělena na 5 dílčích částí podle jednotlivých produktů tak, jak je uvedeno
v článku 2. této Výzvy. Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny dílčí části Veřejné
zakázky A až E, nebo pouze na některé/jednu z nich.
Výsledkem výběrového řízení tak může být uzavření až pěti (5) samostatných smluv s pěti (5) různými
dodavateli (pokud v každé dílčí části Veřejné zakázky bude vybrán jiný dodavatel).
Každý z dodavatelů podá pouze jednu nabídku. Informace, na které konkrétní dílčí části Veřejné
zakázky je nabídka podána, bude zřejmá zejm. z doplněné Přílohy č. 3 této Výzvy (Kalkulace pojištění).
Dodavatel doplní nabídkovou cenu pouze u těch dílčích částí Veřejné zakázky, které budou
předmětem jeho nabídky. Nabídková cena u těch dílčích částí Veřejné zakázky, na které dodavatel
nebude nabídku podávat, zůstane nevyplněna.

6.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky

Kvalifikovaným pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který:
▪ splní základní způsobilost
▪ splní profesní způsobilost a
▪ splní technickou kvalifikaci.
Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti předložením podepsaného čestného prohlášení,
jehož vzor je Přílohou č. 2 této Výzvy.
V případě, že dodavatel je společnost fyzických či právnických osob dle § 2716 zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), musí každý
z členů společnosti splňovat podmínky základní způsobilosti. Dodavatel je v takovém případě
současně povinen v nabídce doložit čestné prohlášení každého člena společnosti a smlouvou
o společnosti uzavřenou mezi těmito subjekty, ze které bude vyplývat jejich solidární
(tj. společná a nerozdílná) odpovědnost.
Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti předložením podepsaného čestného prohlášení,
jehož vzor je Přílohou č. 2 této Výzvy.
Dodavatel musí být oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu Veřejné zakázky
na území České republiky a být odborně způsobilý plnit Veřejnou zakázku.
Dodavatel může prokázat splnění profesní způsobilosti poddodavatelem či jinou osobou,
je však povinen předložit seznam těchto jiných osob. Poddodavatel či jiná osoba musí v takovém
případě předložit podepsané čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz výše).
Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, jejichž předmětem
bylo poskytnutí plnění obdobného charakteru, konkrétně:
▪ minimálně 1 významné služby spočívající v pojištění obsahem a rozsahem odpovídajícímu
té dílčí části (dílčím částem) A až E, na které je nabídka podávána, tedy: pojištění majetku
a živelního pojištění a/nebo pojištění obecné odpovědnosti za újmu a/nebo pojištění profesní
odpovědnosti za újmu a/nebo cestovní pojištění a/nebo pojištění vozidel v délce
min. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů
Kvalifikační požadavky dle této Výzvy jsou shodné pro všechny dílčí části A až E Veřejné zakázky.
Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele nebo osobou
k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.
Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní výběrového řízení a který byl vybrán k uzavření
smlouvy) je povinen zadavateli na jeho případnou žádost předložit originály nebo úředně ověřené
kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem
se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace vyzván
zadavatelem prostřednictvím datové schránky a v případě, že ji vybraný dodavatel nemá zřízenu,
jinou písemnou formou (e-mail, elektronický nástroj). Přijetí této žádosti je dodavatel povinen
zadavateli bezodkladně po jejím přijetí potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebude-li
stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí žádosti vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty
nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy
analogicky k § 122 odst. 5 ZZVZ a vyzve k uzavření smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího
v pořadí. V případě, že žádost zadavatele bude odeslána e-mailovou zprávou,

považuje se za potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatelem i doručení automaticky generované
zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky dodavatele zadavateli.
Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem
vyřazena ze zadávacího řízení.

7.

Požadavky na zpracování návrhu pojistné smlouvy (Obchodní a platební podmínky)

Dodavatel, který se v rámci příslušné dílčí části umístí jako první v pořadí, bude zadavatelem v rámci
poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy vyzván k předložení návrhu pojistné smlouvy,
která musí pokrývat celý předmět plnění dílčí části/dílčích částí Veřejné zakázky, ve které/kterých
byla jeho dílčí nabídka vybrána jako nejvýhodnější, a současně musí respektovat veškeré další
požadavky uvedené zadavatelem v této Výzvě (zejm. její Příloze č. 1).
Návrh pojistné smlouvy nesmí obsahovat žádná ujednání odvolávající se na všeobecné obchodní
nebo pojistné podmínky dodavatele (dále jen „VOP“) nebo jiné dokumenty, které mohou
být v budoucím období dodavatelem jednostranně měněny. Všechny podstatné podmínky musí
být obsaženy přímo v textu návrhu pojistné smlouvy, přičemž VOP mohou být součástí návrhu
pojistné smlouvy jako její neoddělitelná příloha v případě, že tyto VOP budou v souladu s požadavky
zadavatele definovanými v této Výzvě (a jejích přílohách) a nebudou v budoucím období do konce
plnění této Veřejné zakázky dodavatelem jednostranně měněny.
Pokud budou smluvní ujednání uvedená v této Výzvě v rozporu s přiloženými VOP nebo jakýmikoli
výhradami či doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených
VOP, výhrad či doložek.
Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž dodavatel nabízí splnění Veřejné
zakázky ve své nabídce, a musí současně splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů,
které se vztahují k plnění této Veřejné zakázky, především pak Občanského zákoníku.
Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena v této
Výzvě, přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná dodavatelem nesmí být v rozporu s těmito
závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění
a podmínky zadavatele uvedená v této Výzvě (včetně jejích příloh).
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení náleží pojistiteli poměrná část pojistného za dobu
pojištění do jeho zániku.
Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat základní náležitosti smlouvy, které jsou pro všechny druhy
(typy) smluv společné a jsou zpracované v souladu s touto Výzvou. Jedná se zejména o následující:
▪

přesná identifikace a označení smluvních stran v souladu se zápisem v obchodním rejstříku
anebo v souladu se živnostenským oprávněním, není-li dodavatel v obchodním rejstříku
zapsán. Zadavatel bude v návrhu pojistné smlouvy označován jako „pojištěný/pojistník“
a dodavatel bude označován jako „pojistitel“, přičemž pojištěným nemusí být vždy osoba
pojistníka;

▪

přesné vymezení předmětu této Veřejné zakázky (plnění) v souladu s touto Výzvou a jejími
přílohami, včetně výslovného závazku respektovat všechny podmínky uvedené v této Výzvě
a nabídce dodavatele;

▪

cenu v členění dle článku 8. této Výzvy;

▪

platební podmínky v souladu s tímto článkem;

▪

dobu platnosti pojistné smlouvy v souladu s touto Výzvou.

Návrh pojistné smlouvy musí dále obsahovat závazek dodavatele (pojistitele), že bude garantovat
sazby pojistného uvedené v jeho nabídce (návrhu pojistné smlouvy) po dobu platnosti smlouvy,
a to i v případě nově pořizovaného majetku zadavatelem (pojištěným/pojistníkem). Zadavatel uvádí,
že závazek garance sazby pojistného dle předchozí věty se nevztahuje k části E Veřejné zakázky
(Pojištění vozidel).
Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat ujednání o tom, že pojistným obdobím je jeden (1) rok.
Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat smluvní ujednání, podmínky a parametry vztahující
se k příslušným dílčím částem Veřejné zakázky (tj. jednotlivým druhům pojištění) uvedeným
v Příloze č. 1 této Výzvy (Požadovaný rozsah pojištění), na které byla nabídka podána.
Návrh pojistné smlouvy musí obsahovat následující povinná smluvní ujednání:
▪

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode
dne podpisu smlouvy, které provede zadavatel. Smluvní strany berou na vědomí,
že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje
v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

▪

Smluvní strany se dohodly na uveřejnění smlouvy v registru smluv podle předchozího
odstavce i v případě, že se zákonná povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, na smluvní vztah založený
touto smlouvu nevztahuje.

▪

Pojistitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Pojistitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou.
Pojistitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému
provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let.
Pojistitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve smlouvě také své případné
poddodavatele.

▪

Pojistitel není oprávněn započítávat částky, které mu dluží nebo které nárokuje vůči
pojištěnému/pojistníkovi proti částkám, které pojistitel dluží pojištěnému/pojistníkovi,
či které pojištěný/pojistník vůči pojistitelovi nárokuje, a to včetně nároků pojistitele z jiných
smluvních vztahů.

Ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné a budou zahrnovat veškeré výlohy,
výdaje a náklady vzniklé dodavateli v souvislosti s poskytováním plnění pojistné smlouvy.
Platba za pojištění bude prováděna jednou za rok, a to vždy k počátku příslušného kalendářního roku,
ve kterém bude Veřejná zakázka řádně plněna.
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat po vybraném dodavateli změny
jeho návrhu pojistné smlouvy (tzn. návrh smlouvy připomínkovat a odsouhlasit).

8.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění předmětu (resp. příslušných dílčích částí) Veřejné
zakázky v souladu se zadávacími podmínkami včetně všech souvisejících nákladů tak, že vyplní
cenovou tabulku, která tvoří Přílohu č. 3 této Výzvy (Kalkulace pojištění). Cena bude účtována dle
skutečného rozsahu odebraných služeb.
Pro účely hodnocení je účastník povinen stanovit nabídkovou cenu v Kč za roční (resp. v případě dílčí
části D Veřejné zakázky denní) pojistné, a to vyplněním cenové tabulky tvořící Přílohu č. 3 této Výzvy
(Kalkulace pojištění).
Dodavatel je povinen řádně ocenit pouze ty položky cenové tabulky (dílčí části Veřejné zakázky),
mimo těch, na které nabídku nepodává.
Není-li uvedeno jinak, cena za jednotlivé roky musí být konstantní.
Jakékoliv zásahy dodavatelů do struktury obsahu Přílohy č. 3 této Výzvy jsou nepřípustné.
Zadavatel nepřipouští překročení výše nabídnuté sazby pro dílčí část Veřejné zakázky (konkrétní druh
pojištění), nestanoví-li zvláštní předpis či tato Výzva jinak.
Případné nesrovnalosti v nabídkové ceně:
▪ Pokud zadavatel zjistí při kontrole přijatých nabídek rozpor mezi číselným nebo slovním
údajem, považuje za rozhodný údaj vyjádřený slovy.
▪ V případě, že zadavatel zjistí rozpor v nabídkové ceně uvedené na různých místech nabídky,
bude za rozhodnou považovat nabídkovou cenu uvedenou ve vyplněné Příloze č. 3 této Výzvy
(Kalkulaci pojištění).

9.

Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení

Kritériem hodnocení je analogicky k § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení nabídek bude provedeno v každé dílčí části A až E Veřejné zakázky zvlášť.
Předmětem hodnocení bude v případě dílčích částí A, B, C a E Veřejné zakázky nabídková cena v Kč
bez DPH za jeden (1) rok plnění pojistné smlouvy.
Předmětem hodnocení bude v případě dílčí části D Veřejné zakázky (Cestovní pojištění)
součet nabídkových cen v Kč bez DPH za oblasti (i) „Evropa“ a (ii) „Svět“, a to za jeden (1) den
poskytování cestovného pojištění za 1 osobu.
Zadavatel v rámci každé dílčí části Veřejné zakázky stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové

ceny v Kč od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídku v každé dílčí části bude
považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč.
Pořadí nabídek, které mají stejnou výši nabídkové ceny, bude určeno dle data a hodiny podání
nabídek (tj. lépe bude hodnocena ta nabídka, která byla podána dříve).
Požadavky stanovené pro jednotlivé druhy pojištění jsou brány jako minimální a dodavatel nesmí
nabídnout méně výhodné podmínky, než které požaduje zadavatel. Nabídka nesplňující minimální
požadavky nebude v příslušné dílčí části vůbec hodnocena.
Dodavatel je současně oprávněn nabídnout lepší než minimální podmínky (např. vyšší limity),
taková nabídka však nebude v rámci hodnocení žádným způsobem zvýhodněna.

10. Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek
Nabídka musí být podána písemně, a to v elektronické nebo v listinné podobě a musí být podepsána
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podání nabídky jiným způsobem, než jak je uvedeno
v této Výzvě, není připuštěno a zadavatel nebude k takto podaným nabídkám přihlížet.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. V nabídce budou jednoznačně určeny dílčí části
Veřejné zakázky (A až E), na které je nabídka podána. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Nabídku je možné podat následovně:
▪ prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena (= zadavatelem preferovaný způsob)
▪ v listinné podobě na podatelnu zadavatele.
Elektronický nástroj Tender arena
Velikost nabídky nesmí přesáhnout 200 MB (maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace
a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky).
Nabídka v elektronické podobě musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Zadavatel přivítá,
pokud dokumenty budou podány ve formátu, ve kterém je dodavatel vytvářel, ideálně tedy
editovatelné. Dokumenty mohou být předloženy i např. formou scanu.
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION
v. 3.3 - Tender arena, dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž uveden
podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
Účastník výběrového řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně
následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní
počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps
(DOWNLOAD)/512 Kbps (UPLOAD). Účastník výběrového řízení musí mít v počítači nainstalovaný
internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0
a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
Účastník výběrového řízení musí být pro podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém
nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz)
a uživatel dodavatele podávající nabídku musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník
zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných

dokladů a není zpoplatněna.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka výběrového řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání
nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální
odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.
K registraci je potřeba vygenerovaná žádost o registraci. Dále je žadatel o registraci povinen předložit
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán. V případě, že žadatel nebyl zřízen zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné
obdobné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument.
Dodavatelé se registrují prostřednictvím Centrální databáze dodavatelů portálu Fen.cz.
Odkaz na portál zde: https://fen.cz/#/registrace.
Uživatelská podpora Tender areny (není-li na jejich webových stránkách uvedeno jinak):
▪ tel.: (od 8:00 do 17:00 v pracovní dny): +420 226 258 888
▪ e-mail: support@tendersystems.cz
▪ on-line HELPDESK: http://helpdesk.egordion.cz
▪ Obchodní oddělení: e-mail: info@tendersystems.cz
Jakékoli dotazy či podrobnosti týkající se registrace či odeslání nabídky prostřednictvím Tender areny
zajišťuje uživatelská podpora Tender areny.
Listinná podoba nabídky
Dodavatel má možnost podat listinnou podobu nabídky osobně, poštou, či kurýrní službou na adresu
sídla zadavatele: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace –
PODATELNA, Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město.
Pracovní doba podatelny pro osobní doručení listinných nabídek je pondělí, úterý a čtvrtek od 7:30
hod. do 16:00 hod., ve středu od 7:30 hod. do 17:00 hod., a v pátek od 7:30 hod. do 15:00 hod.
Nabídka musí být označena nápisem: „NEOTVÍRAT – ZAK 21-0102“ a „Pojištění IPR Praha“ a adresou
dodavatele.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v neprůhledném obalu (obálce), zabezpečeném
proti neoprávněné manipulaci (a to zejména přelepením, opatřenou podpisem či razítkem
na přelepení apod.).
Do obálky s nabídkou v listinné podobě bude zároveň vložen digitální nosič (CD, DVD, flash disk
apod.), na kterém bude zachycena úplná digitální podoba nabídky, a to v doporučeném formátu
*.pdf,*.doc a *.xlsx.
Nabídka (v jakékoli podobě) musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídky doručené po uplynutí této lhůty se nepovažují za podané, neotevírají se. Pokud bude
opožděně podaná nabídka doručena v listinné podobě, bude bezodkladně vrácena dodavateli.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 14. 07. 2021 do 09:00 hodin.
Součástí nabídky musí být minimálně:
▪

vyplněná cenová tabulka (Kalkulace pojištění), kterou tvoří Příloha č. 3 této Výzvy
(hodnotící kritérium)

▪

podepsané čestné prohlášení, které tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy (základní a profesní
způsobilost)

▪

seznam významných služeb dle článku 6. této Výzvy (technická kvalifikace)

▪

případně další dokumenty.

11. Vysvětlení Výzvy k předložení cenové nabídky
Dodavatelé mají v případě nejasností možnost požádat zadavatele o písemné vysvětlení této Výzvy.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 kalendářní dny před koncem lhůty
pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení Výzvy k předložení cenové nabídky mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím e-mailu či datové schránky uvedených v článku 1.2 této Výzvy. V žádosti musí být
uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které dílčí části Veřejné
zakázky se žádost vztahuje. Zadavatel ve lhůtě dle předchozího odstavce uveřejní vysvětlení
a případné související dokumenty způsobem, jakým byla uveřejněna tato Výzva (tzn. na profilu
zadavatele).

12. Další podmínky a informace
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit proces „zadávání“ Veřejné zakázky malého rozsahu bez udání
důvodů, a to do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky „zadávání“ Veřejné zakázky.
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při „zadávání“ Veřejné zakázky.
Tato Veřejná zakázka vzhledem k její předpokládané hodnotě není zadávána v režimu ZZVZ.
Zadavatel je však povinen dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ.
Zadavatel uvádí, že část Výzvy (zadávací dokumentace) vypracovala osoba odlišná od zadavatele,
a to konkrétně Přílohu č. 1 této Výzvy (Specifikace předmětu Veřejné zakázky), jejímž autorem
je RENOMIA, a. s., Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 48391301, pobočka Praha, Na Florenci
15, 110 00 Praha.
Zadavatel může vyřadit nabídku, zejm. nesplňuje-li některý z těchto požadavků:
▪

zpracování v českém jazyce

▪

podepsání oprávněnou osobou

▪

úplnosti z hlediska požadovaného rozsahu

▪

podání nabídek a jejich označení

▪

prokázání kvalifikace dle této Výzvy

▪

nepředložení návrhu smlouvy, který odpovídá této Výzvě (příp. nezapracování změn smlouvy
v souladu s požadavky zadavatele).

Účastník, jehož nabídka byla vyřazena, se bezodkladně vylučuje z další účasti.
Vyloučení, včetně důvodů pro vyloučení, zadavatel účastníkovi bezodkladně písemně oznámí.
Rozhodnutí o přidělení dílčí části Veřejné zakázky vybranému účastníkovi, včetně odůvodnění výběru,
nebo o odmítnutí všech předložených nabídek zašle zadavatel neprodleně všem účastníkům,
kteří nebyli vyloučeni z účasti.
Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění
s ohledem na ukončení tohoto řízení a na své provozní a organizační potřeby, vybranému
dodavateli/vybraným dodavatelům z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo
na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
Při „zadávání“ Veřejné zakázky malého rozsahu nejsou přípustné námitky dodavatelů.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy,
je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si u třetích osob informace obsažené v nabídce účastníka.
Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvy pouze na některé dílčí části Veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka oznámit jeho uveřejněním na profilu
zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;
v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
dodavatelům a účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek,
a výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou definovány
v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ („odpovědné zadávání“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy
odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně
je odpovědné zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel
při vytváření podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly
v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně
byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 ZZVZ
a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Zadavatel ve výběrovém řízení důsledně zvážil aplikaci prvků odpovědného zadávání. Použití jiných
prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření této Výzvy, nebylo možné
vzhledem k povaze a smyslu této Veřejné zakázky.
Zadavatel v zadávacím řízení aplikuje následující prvky odpovědného zadávání:
▪

zadavatel požaduje, aby dodavatel při realizaci Veřejné zakázky zajistil rovnocenné platební
podmínky, jako má sjednány dodavatel se zadavatelem. Prvek odpovědného zadávání
a povinnosti dodavatele s ním spojené může vybraný dodavatel definovat v návrhu pojistné

smlouvy (např. rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce)
▪

zadavatel pro snížení administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele
umožňuje využití vzorového čestného prohlášení, které je přílohou této Výzvy
(snížení administrativní náročnosti při zapracování nabídky).

13. Přílohy:
Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah pojištění
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 3 – Kalkulace pojištění
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Příloha č. 1:

Požadovaný rozsah pojištění
[Tento dokument tvoří samostatnou přílohu Výzvy.]

Příloha č. 2:

Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Název veřejné zakázky

Pojištění IPR Praha

Zadavatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Název účastníka

[k doplnění]

Sídlo účastníka

[k doplnění]

IČO účastníka

[k doplnění]

Čestně prohlašuji, že jako účastník o předmětnou Veřejnou zakázku splňuji základní způsobilost
analogicky dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů („ZZVZ“), neboť nejsem dodavatelem:
a) který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží
[POZN. zadavatele: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
ve statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu
ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.];
b) který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek
c) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
d) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
V ________________ dne _________ 2021
_____________________________________
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
Název veřejné zakázky

Pojištění IPR Praha

Zadavatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Název účastníka

[k doplnění]

Sídlo účastníka

[k doplnění]

IČO účastníka

[k doplnění]

Čestně prohlašuji, že jako účastník o předmětnou Veřejnou zakázku splňuji požadovanou profesní
způsobilost analogicky dle § 77 ZZVZ, když za účelem prokázání splnění požadované profesní
způsobilosti uvádím následující*:
předložení výpisu z obchodního
rejstříku („OR“) nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje

Zápis v OR účastníka:
ANO – podléhám zápisu v OR v České republice
a prohlašuji, že po zadání mého IČO na portálu
www.justice.cz je možno tuto skutečnost ověřit /
NE – nepodléhám zápisu v OR ani zápisu v jiné obdobné
evidenci

Dodavatel prokazuje splnění profesní
způsobilosti předložením dokladu, že je
oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu Veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel prokáže splnění podmínek
profesní způsobilosti ve vztahu k
tomuto bodu předložením oprávnění k
provozování pojišťovací činnosti podle
zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů

Oprávnění k provozování pojišťovací činnosti:
ANO – jsem odborně způsobilý a disponuji tímto
oprávněním
NE – nesplňuji odbornou způsobilost ani nedisponuji
tímto oprávněním

* Dodavatel vždy zvolí jednu z variant „ANO“ nebo „NE“.

V ________________ dne _________ 2021

__________________________________
Jméno, funkce a podpis oprávněné osob

Příloha č. 3:

Kalkulace pojištění

Dílčí část Veřejné
zakázky

Název pojištění (produktu)

Nabídková cena v Kč
bez DPH

A

Pojištění majetku a živelního pojištění

[k doplnění]*

B

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu

[k doplnění]*

C

Pojištění profesní odpovědnosti za újmu

[k doplnění]*

D

Cestovní pojištění

Evropa: [k doplnění]**
Svět: [k doplnění]**

E

Pojištění vozidel

[k doplnění]*

* Dodavatel doplní Nabídkovou cenu za 1 rok pojištění v Kč bez DPH. Tato cena bude předmětem
hodnocení v rámci příslušné dílčí části.
** Dodavatel doplní Nabídkové ceny za 1 den poskytování cestovního pojištění (= denní sazby)
v oblastech „Evropa“ a „Svět“. Součet těchto dvou položek (denních sazeb) bude předmětem
hodnocení v rámci příslušné dílčí části.

