VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Město Český Krumlov jako zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), vyzývá ve smyslu § 53 odst. 1
Zákona neomezený počet dodavatelů k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení za
účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov“.
Tato veřejná zakázka obsahuje: pojištění majetku a vozidel.
Veřejná zakázka je rozdělená na tři (3) části:
Část 1

“Pojištění majetku”

Část 2

“Povinné ručení”

Část 3

“Havarijní pojištění”

Účastník může podat nabídku jen na jednu část nebo na kterékoliv dvě části nebo na všechny části
veřejné zakázky.
Tato výzva byla dne 21.4.2021 uveřejněna na níže uvedeném profilu zadavatele a tímto dnem je
zahájeno ve smyslu § 53 odst. 1 Zákona zjednodušené podlimitní řízení.

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:

město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
Mgr. Dalibor Carda, starosta

2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je přístupná po celou lhůtu pro podání nabídek na tomto profilu zadavatele:
https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_index.html

3. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je ve smyslu § 54 odst. 1 Zákona do 7.5.2021 do 9:00 hodiny
dopoledne.
K otevírání nabídek bude přistoupeno následně 7.5.2021 od 9:00 hodin dopoledne.

4. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány
Nabídky se podávají písemně v českém jazyce a v elektronické podobě prostřednictvím
zadavatelem určeného elektronického nástroje. Bližší podmínky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 Zákona a profesní způsobilosti
podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) Zákona pro všechny části a dále prokázání technické
kvalifikace k části 1 – pojištění majetku podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona. Bližší podmínky jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.

6. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 Zákona
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je podle § 114 odst. 1 Zákona
ekonomická výhodnost. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit na základě
nejnižší nabídkové ceny pro část 2 – Povinné ručení a část 3 – Havarijní pojištění. Pro část 1 –
Pojištění majetku bude zadavatel posuzovat ekonomickou výhodnost na základě nejvýhodnějšího
poměru nabídkové ceny (váha kritéria 60 %) a kvality (váha kritéria 40 %), přičemž kritériem kvality
je limit pojistného plnění. Zadavatel zvolil hodnotící kritéria podle druhu a složitosti Veřejné
zakázky.
Bližší podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

V Českém Krumlově dne
Město Český Krumlov

Mgr. Dalibor
Carda

Digitálně podepsal Mgr.
Dalibor Carda
Datum: 2021.04.21
09:49:45 +02'00'

………………………………....
Mgr. Dalibor Carda, starosta
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