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Zadávací dokumentace  
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou podle § 12 odst. 3 § a 18 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) s názvem 
 

 „Kompletní pojištění majetku a odpovědnosti Univerzity Pardubice“ 
 

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů.  
Obsahuje podmínky zadavatele, jejichž splnění v nabídkách uchazečů bude zadavatel 
posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. 
 
Obsah zadávací dokumentace: 
1. Údaje o zadavateli 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
3. Požadavky na prokázání kvalifikace 
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
5. Obchodní podmínky 
6. Hodnotící kritéria 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
8. Členění nabídky 
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 
11. Přílohy 
    
1. Zadavatel 

 Univerzita Pardubice 
 Studentská 95, 532 10 Pardubice 
 Jednající jménem: Ing. Milana Bukače, kvestora 

             IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275  
        Kontaktní osoby:  
        Ing. Irena Seinerová, tel. 466 036 745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
        Ing. Alena Tomolová, tel.: 466 036 745, e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
                           
2. Předmět veřejné zakázky 
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a 
odpovědnosti za škodu zadavatele, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění 
přepravy v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.(dle specifikace a 
podrobného popisu v bodu 2. 2. této zadávací dokumentace). 
Doba trvání veřejné zakázky je 12 měsíců.  
Není přípustné předložení nabídky na jinou výši spoluúčasti a jinou výši rozsahu pojištění než 
je uvedeno v zadávací dokumentaci. 
Pojistné částky odpovídají pojistné hodnotě a pojistitel nebude uplatňovat podpojištění.  
 
2.2 Místa plnění (objekty Univerzity Pardubice): 
1. náměstí Čs. Legií 565, Pardubice 
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2. areál Studentská 95, Pardubice – budova rektorátu 
3. areál Stavařov 84, Pardubice 
4. areál Doubravice 41, Pardubice 
5. tělocvičny Studentská 92, Pardubice 
6. loděnice Cihelna 72, Pardubice 
7. aula a knihovna Studentská 519, Pardubice 
8. koleje Studentská 199 - 202, Pardubice 
9. menza Studentská 268, Pardubice 
10. areál Stavařov č.p. 97,98 a 100, Pardubice 
11. areál FCHT, Studentská 573, Pardubice 
12. pracoviště Slovanská 452, Česká Třebová 
13. pracoviště Hybernská, Praha 
14. chata ZO VOS, Velká Úpa 
15. pracoviště Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 
16. pracoviště Jiráskova 8, 570 01 Litomyšl 
17. areál veterinární nemocnice, Štrossova 239, Pardubice 
18. pracoviště FZS, Průmyslová 395, Pardubice 
19. území ČR dle účetní evidence pojištěného 
 
V tabulce „Přehled majetku“ – příloha č. 5 jsou uvedeny všechny výše uvedené objekty 
s rozpisem movitých věcí, cenin a zásob, které se v jednotlivých objektech nacházejí. 
 
Informace k předmětu plnění: 

• pes, který je umístěn v areálu Doubravice, je veden v účetní evidenci 
• v menze se denně připraví cca 2 500 jídel 
• budovy s přenosem na PCO HZS: FChT(HA,HB, HC), TA 
• budovy s přenosem na recepci a telefonem na HZS: EA, UA+UK, DB (22 – 

posluchány, místnost serveru v Doubravicích 
• vzdálenost dojezdu profesionální HZS z Teplého ulice je cca 3km 

 
2.3 Druhy pojištění: 
2.3.1. Předmětem pojištění majetku jsou: 
- soubor vlastních budov a jiných staveb: 
 PČ:  1 961 478 838 Kč  
 
soubor movitých věcí vlastních a cizích (včetně počítačové sítě a jejich aktivních prvků) 
 PČ:    1 005 750 169 Kč 
 

- soubor zásob vlastních a cizích: 
   PČ:               7 606 525 Kč  
 

- peníze a ceniny vlastních: 
   PČ:                1 000 000 Kč 

 

V příloze č. 6 je uveden situační plán rozložení budov kampusu zadavatele v areálu 
Univerzity Pardubice.   
 
2.3.2. Druhy pojištění majetku: 
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Toto pojištění je určeno k ochraně movitých i nemovitých věcí Univerzity Pardubice, 
vyjmenovaných v zadávací dokumentaci v případech, kdy dojde k poškození nebo zničení 
pojištěné věci v důsledku řádění živlů. 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč do své nabídky zahrnul pojistná nebezpečí: 

I. Komplexní živelní pojištění na všechna rizika:  
a) základní: požár, výbuch, přímý úder blesku, kouř, náraz nebo zřícení letadla, náraz 

vozidla nebo prostředku 
 Spoluúčast: 10.000,- Kč 
 
b) katastrofická:  

• povodeň a záplava v příčinné souvislosti s povodní 
• záplava způsobená živelní událostí jinak než v příčinné souvislosti s povodní  
• vichřice a krupobití 
Spoluúčast: 50.000,- Kč 

c) doplňkové: 
• tíha sněhu nebo námrazy 
• pád stromů, stožárů a jiných předmětů 
• zemětřesení 
• aerodynamický třesk 
• vodovodní škody 
Spoluúčast: 5.000,- Kč 

Zadavatel požaduje, aby pojištění majetku bylo sjednáno v nových cenách.  

Zadavatel požaduje, aby odchylně od Všeobecných pojistných podmínek byly věci cizí 
pojištěny v nových cenách. 

Zadavatel požaduje, aby pojistitel poskytl pojistné plnění ve výši 100.000,- Kč za přepětí 
v síti pro soubor kancelářské výpočetní techniky a ostatní elektroniky.  

Zadavatel požaduje, aby u věcí jejichž časová hodnota, t.j.  hodnota věci bezprostředně před 
pojistnou událostí představovala méně než 30% nové hodnoty věci, poskytne pojistitel plnění 
ve výši časové hodnoty. 

Zadavatel stanovuje pro rizika záplava, povodeň, vichřice a krupobití maximální roční limit 
plnění ve výši 10,000.000,- Kč na každé riziko. 

Zadavatel stanovuje pro ostatní doplňková rizika maximální roční limit plnění ve výši 
5,000.000,- Kč na každé riziko. 
 
Zadavatel požaduje pojištění zpětné vystoupnutí vody z kanalizačního potrubí.  
Sjednaná pojistná částka - na první riziko: 250 000,- Kč 
Spoluúčast: 10 000,-- Kč 
 
II.   Pojištění proti krádeži a loupeži: 
Zadavatel požaduje, aby pojištění proti krádeži a loupeži bylo pojištěno na novou cenu a na 
první riziko. 
 
Předmětem pojištění jsou: 
-  soubor movitých věcí vlastních a cizích (včetně počítačové sítě a jejich aktivních prvků) 
 PČ:   500.000,- Kč na adrese dle účetní evidence 
 Spoluúčast:     1.000,- Kč 
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- soubor zásob vlastních a cizích na adrese dle účetní evidence 
 PČ:             100.000,- Kč 
 Spoluúčast:     1.000,- Kč 
 

- ceniny a peníze na adrese dle účetní evidence 
 PČ:            200.000,- Kč 
 Spoluúčast:            1.000,- Kč 
 
- přeprava peněz na území ČR 
 PČ:            400.000,- Kč 
 Spoluúčast:            1.000,- Kč 
  
   Za přepravu peněz je považována i přeprava bez využití dopravního prostředku. 

Přepravované peníze musí být v době pojistné události uloženy v pevném, řádně uzavřeném 
pouzdře, které má peněžní posel ve vnitřní kapse oděvu, řádně uzavřené. Peněžní posel musí 
být osoba znalá a fyzicky způsobilá k přepravě peněz, vybavená obranným nebo 
paralyzujícím sprayem. 

 
- stavební součásti a příslušenství pojištěných budov na adrese dle účetní evidence 
 PČ:          100.000,- Kč 
 Spoluúčast:          1.000,- Kč 
 
- soubor výpočetní techniky a přenosné elektroniky na území ČR a Evropy 
 PČ:           150.000,- Kč 
 Spoluúčast:           1.000,- Kč 
 
Většina budov je 24 hodin střežena vrátným, v budovách není instalována EZS. 
 
Zadavatel požaduje, aby pojistitel uvedl limity pojistného plnění a k nim příslušné 
způsoby zabezpečení. 
 
III.  Pojištění proti vandalismu 
Zadavatel požaduje, aby se pojištění proti vandalismu nezjištěný pachatel vztahovalo na celý 
předmět veřejné zakázky. Současně zadavatel požaduje, aby uchazeč do své nabídky zahrnul 
úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci malbami vytvořenými spreji a barvami.  
 
Zadavatel požaduje, aby pojištění majetku bylo sjednáno: 
PČ:              300.000,- Kč na adresách dle účetní evidence 
Spoluúčast:                1.000,- Kč 
Pojištění je sjednáno na první riziko. 
 
IV. pojištění skel: 
PČ:                   200.000,- Kč 
Spoluúčast:                        500,- Kč  
 
2.3.2.  Pojištění odpovědnosti za škodu: 
Zadavatel požaduje, aby pojištění odpovědnosti za škodu zahrnovalo tato rizika: 
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a)  obecnou odpovědnost včetně vady výrobku, odpovědnosti z držby nemovitosti a 
držby psa a odpovědnosti za vlastní studenty na praxi a jejich úrazy nebo případné 
škody, které by v rámci své vykonávané praxe způsobili subjektu, u kterého je 
uvedená praxe vykonávána 

 PČ:      5.000.000,- Kč 
 Spoluúčast:              1.000,- Kč 

b)  odpovědnost za škody způsobené na zisku (ušlý zisk) a za jiné majetkové škody 
- následná finanční škoda 

 PČ:                1.000.000,- Kč 
 Spoluúčast:               1.000,- Kč 

 
- čistá finanční škoda 

 PČ:                   300.000,- Kč 
 Spoluúčast:               1.000,- Kč 
 
c)  odpovědnost za škody vzniklé zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na 

zdravotní péči v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání: 
 PČ:              1.000.000,- Kč 
 Spoluúčast:                 1.000,- Kč 
 

d)  odpovědnost za škody vzniklé zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na 
zdravotní péči: 

 PČ:             1.000.000,- Kč 
 Spoluúčast:                1.000,- Kč 
 
e)  odpovědnost za škodu způsobenou na cizí věci, kterou pojištěný užívá nebo převzal 

k provedení objednané činnosti:  
 PČ:             1.000.000,- Kč 
 Spoluúčast:                1.000,- Kč 

Zadavatel požaduje, aby územní platnost pojištění byla Česká republika. 
 
Počet zaměstnanců zadavatele:    1 153  
Počet studentů zadavatele:   10 426 
 
2.3.3. Pojištění vozidel 
 
I. Havarijní pojištění:  
Zadavatel požaduje nacenění havarijního pojištění u všech vozidel, uvedených v příloze č. 7 
této zadávací dokumentace. 
 

1)  pojistnou hodnotou pojištěného vozidla byla jeho obecná cena  
 Spoluúčast:  3 000 Kč. 
 
 Havárie a odcizení vozidla na území ČR.  
  
2)  pojištění se vztahovalo také na obvyklou výbavu vozidla, tj. takovou výbavu, která 

byla dodána s vozidlem a jejíž cena je zahrnuta do celkové ceny vozidla 
 Spoluúčast:              1.000,- Kč 
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 Havárie a odcizení vozidla na území ČR 

3)  pojištění přepravovaných osob 
  Smrt úrazem            200.000,- Kč 
  Trvalé následky       300.000,- Kč 
 

4) pojištění čelních skel u pojištěných motorových vozidel: 
 PČ:             200.000,- Kč 

Spoluúčast:                     500,- Kč  
 
Seznam vozidel s uvedením požadavků na pojištění je uvedeno v příloze č. 6 zadávací 
dokumentace. 
 
II.  Povinné ručení 
Zadavatel požaduje nacenění povinného ručení u všech vozidel, uvedených v příloze č. 6 
této zadávací dokumentace. 
 
III. Pojištění přepravy: 
Zadavatel požaduje, aby pojištění přepravy bylo kryto na celém území ČR. 
PČ                                 50.000,- Kč na vozidlo 
Spoluúčast                          1.000,- Kč 
Pojištění prvního rizika. 
 
Seznam vozidel je uveden v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. 
 
2.4. Další požadavky zadavatele: 
Zadavatel požaduje zajištění likvidátora s uvedením kontaktních údajů pro všechny druhy 
pojištění v místě sídla zadavatele.  
Zadavatel si vyhrazuje právo pojistit vozidla na riziko havárie, odcizení a povinné ručení u 
jiné pojišťovny než u které bude pojištěn majetek zadavatele. 
 
2.5. Škodní průběh za rok 2010: 
Škodní průběh za 11 měsíců trvání pojistné smlouvy je 40 % z pojistné částky. 
 
2.6. Doba plnění veřejné zakázky 
1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 
 
2.7. Poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je součástí výzvy. 
 
2.8. Nesplnění kteréhokoliv z požadavků  bodu 2.1. – 2.7. této zadávací dokumentace 
bude důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 
 
3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

a. Vymezení požadavků na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:   
 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní 
kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. 
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b. Vymezení požadavků na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:   
  
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel následujícím způsobem: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 
c. Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních    

 předpokladů: 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 
c) a) seznam významných služeb, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech,  

      s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být: 
 
Významnou službou se rozumí min. 2 veřejné zakázky realizované v posledních 3 letech, 
jejichž předmětem je kompletní pojištění majetku v minimálním objemu 1 mil. Kč za 
každou zakázku. 
 
Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii. 

 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z 
účasti ve výběrovém řízení. 
 
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění veřejné zakázky v souladu se 
zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v Kč. 
Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. 
Celková nabídková cena bude stanovena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
nutných k řádnému plnění předmětu veřejné zakázky. 
 
4.1. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny: 
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši 
nabídkové ceny: 

• navýšením majetku  
• navýšením počtu studentů a zaměstnanců 

V případě uzavření smlouvy je možno překročit cenu pouze na základě schváleného a 
písemného upřesnění zadavatele při rozšíření služeb nad rámec nabídky. Každá změna bude 
potvrzena formou písemného dodatku pojistné smlouvy s uvedením předmětu pojištění. 
 
4.2. Doklady prokazující nabídkovou cenu  
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: 

• vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1) 
• vyplněním „Krycího listu nabídkové ceny“ (příloha č. 2) 

 
5. Obchodní podmínky 
Nedílnou součástí nabídky bude návrh pojistné smlouvy. 
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k 
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podpisu určených). Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu 
zákona a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, 
bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání. 
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni 
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán 
oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se 
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve 
všech částech k podpisu určených). 
Návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: 
• druhy pojištění, 
• předměty pojištění  
• přehledy sjednaných pojištění s uvedením předmětu, místa a doby plnění, pojistné částky, 

spoluúčasti a předepsaného pojistného  
• platební podmínky (výše předepsaného pojistného a termíny placení pojistného) 
• způsob oznámení a řešení škodních událostí s uvedením kontaktních jmen a adres 
• všeobecné pojistné podmínky a dodatkové pojistné podmínky 
• závazek dodavatele vystavit a zaslat fakturu splátky pojistného na adresu zadavatele, popř. jiný 

doklad, nejpozději 30 dnů před lhůtou splatnosti splátky pojistného 
• závazek dodavatele o povinnosti zachování mlčenlivosti, které lze formulovat následovně: 

„Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s 
plněním smlouvy.“ 

• povinnost dodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, které lze formulovat 
následovně: „Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory“. 

• ujednání o povinnosti archivace – dodavatel je povinen uchovávat všechny doklady a 
dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 
563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) 

• zadavatel požaduje garanci předběžného pojistného krytí v délce 30 - ti dnů 
• automatické připojištění nového majetku – rezerva na investice – tímto se pojištění 

rozšiřuje pro nově získaný majetek do celkového objemu 20.000.000,- Kč. Bude-li v 
průběhu pojistného období dosaženo výše sjednané částky a/nebo pořizované hmotné 
investice budou převedeny na účet souboru věcí nemovitých (respektive movitých) je 
pojištěný povinen ohlásit tuto skutečnost do 30 dnů pojišťovně a pojistné bude do konce 
pojistného období upraveno podle pojistné sazby pojistného pro věci nemovité (respektive 
movité). 

 
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění nebo 
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.  
 
5. 1. Platební podmínky 
Zadavatel neposkytuje zálohy. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč. 
Celkovou cenu uhradí zadavatel formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený 
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v záhlaví pojistné smlouvy na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností do 21 dnů 
od dodání faktury do sídla zadavatele. 
 
Zadavatel bude proplácet předepsané pojistné na základě zaslaného předpisu.                                                                                            
Předepsané pojistné bude hrazeno ve ¼ letních splátkách.  
Za področní platby nebudou uplatňovány žádné přirážky na pojistném. 
 
6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky  
Zadavatel zvolil základní kritérium pro hodnocení nabídky ekonomickou výhodnost nabídky. 
 
Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu 
takto: 
 
1. kritérium: nabídková cena                  
 80 % 
2. kritérium: garance časové lhůty likvidace pojistné události                                    20 %
  
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií 
samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena 
jejich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí v rozsahu 0 
až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která 
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, 
pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu vzniklou násobkem 100 a poměrem hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě 
nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, vzniklou násobkem 
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 
 
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorců: 
 

a) u parametrů, u nichž je nejvhodnější minimální hodnota podle vzorce: 
 

nejnižší hodnota 
                    ------------------------ x 100 (bodů) 

hodnocená hodnota 
 

b) u parametrů, u nichž je nejvhodnější maximální hodnota podle vzorce: 
 

hodnocená hodnota 
                      ------------------------ x 100 (bodů) 

nejvyšší hodnota 
 

       c) u parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno-nesplněno (ano - ne), bude 
hodnocení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno (ne) = 0 bodů v daném 
subkritériu.  
 
Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. 
Součet vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, jako 
nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 
 
6. 2. Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií 
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které 
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budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky: 
     1. kritérium: nabídková cena  
Výši nabídkové ceny dodávky se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena pojištění. 
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny vč. DPH nabídnutou uchazečem. Celková výše 
nabídkové ceny vč. DPH bude zapsána v „Krycím listě nabídky“, v „Krycím listě nabídkové 
ceny“ a v textu návrhu pojistné smlouvy. 
 
Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden v bodě 6.1 této 
zadávací dokumentace. 
 

2. kritérium: garance časové lhůty likvidace pojistné události  
 
Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabídnutou lhůtu likvidace pojistné události v 
kalendářních dnech. 

 
Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden v bodě 6.1 této 
zadávací dokumentace. 
 
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
7.1. Časová specifikace 

• ukončení lhůty pro podání nabídek: 01. 06. 2011 do 09.00 
  

7.2. Forma, místo a doba pro podání nabídek 
Nabídky se podávají v písemné formě poštou nebo osobně (od 9.00 hod. do 15.00 hod.)  
na adrese zadavatele: 
Univerzita Pardubice, ekonomický odbor, Ing. Irena Seinerová, Studentská 95, 532 10 
Pardubice.  
Poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 9:00 hod. 
Nabídky budou přijímány v českém jazyce, v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, 
označené názvem veřejné zakázky „Kompletní pojištění majetku a odpovědnosti 
Univerzity Pardubice“ – NEOTEVÍRAT a s  uvedením zpáteční adresy. 
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí  
podatelnou zadavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.   
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány.   
 
8. Členění nabídky 
Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky: 
1.  Krycí list nabídky 
2.  Obsah nabídky 
3.  Doklady ke splnění kvalifikace 
4.  Údaje k hodnotícím kritériím 
5.  Návrh smlouvy 
7.  Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče 
 
9. Dodatečné informace k podání nabídky 
Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné 
formě (e-mailem). 
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Termín pro doručení dodatečných informací: 30. 05. 2010 do 12:00 hod. 
Dodatečné informace doručí zadavatel do 3 dnů ode dne doručení žádosti.  
 
Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace: 
Kontaktní osoby: Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745,e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
       Ing. Alena Tomolová, tel. 466036284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz 
 
Odpovědi na dodatečné dotazy budou zaslány všem uchazečům o veřejnou zakázku a budou 
zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace s 
přesným zněním dotazu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem známým 
uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu. 
 
9.1. Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění se uskuteční během lhůty pro podání nabídek na vyžádání uchazečů. 
 
10.  Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 
1. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě   
    v jednom vyhotovení. 
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací dokumen- 
    tací, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace nebo z vlastní iniciativy.  
    Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 9. této zadáva- 
    cí dokumentace. 
3. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
4. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z výběrového 

 řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.    
5. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce. 
6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 
7. Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.  
8. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat všechny druhy pojištění. 
8. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany dodavatele vede k jeho vyloučení pro neplnění  
    podmínek výběrového řízení. 
 
11. Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

1. Krycí list nabídky  
2. Krycí list nabídkové ceny  
3. Čestné prohlášení  
4. Tabulka „Přehled majetku“ 
5. Situační plánek kampusu zadavatele 
6. Přehled vozidel 
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