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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 6 a § 18 odst. 
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:
Pojištění majetku a odpovědnosti 

Univerzity Pardubice

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:

Univerzita Pardubice

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa):

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČ: 00216275

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
zadavatele:

Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Počet zaměstnanců zadavatele: 1 253 (ke dni 30. 6. 2013)

Počet studentů zadavatele: 10 618 (ke dni 31. 10. 2012)

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a 
odpovědnosti za škodu zadavatele, pojištění motorových vozidel a pojištění přepravy 
v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Přepokládaná hodnota za pojištění majetku:     630.000,- Kč

Přepokládaná hodnota za pojištění vozidel:        93.000,- Kč

Přepokládaná hodnota za celý předmět plnění: 723.000,- Kč
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5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Informace k předmětu plnění:

 pes, který je umístěn v areálu Doubravice, není 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 – posluchárny, 
místnost serveru v Doubravicích

 vzdálenost dojezdu profesionální HZS z Teplého ulice je cca 3km

 EZS je provozována na adresách 2,3,4,5,6,8,11,16,19 a to pouze v určitých prostorách 
daných objektů. EZS nejsou instalovány plošně v celých výše uvedených objektech.

 nově pořízený majetek musí být automaticky zařazen do pojištění, a to dnem jeho nabytí,

 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.

Předmětem a místa pojištění majetku jsou:
Předmětem pojištění je vlastní i cizí majetek Univerzity Pardubice, vyjmenovaný níže v této 
v zadávací dokumentaci. v případech, kdy dojde k poškození nebo zničení pojištěné věci v 
důsledku řádění živlů.

V příloze č. 4 „Přehled majetku“ této zadávací dokumentace jsou uvedeny objekty zadavatele 
s rozpisem movitých věcí, peněz a cenností, včetně zásob, které se v jednotlivých objektech 
nacházejí.

 soubor vlastních budov a jiných staveb:
PČ: 2 223 454 630,97 Kč

Situační plán rozložení budov kampusu zadavatele v areálu Univerzity Pardubice je 
uveden v Příloze č. 6.  

 soubor movitých věcí vlastních a cizích (včetně počítačové sítě a jejich aktivních prvků)
PČ: 1 131 638 043,57 Kč 

 soubor zásob vlastních a cizích:
   PČ:         8 053 588,00 Kč

 soubor peněz a cenností vlastních:
   PČ:          1 050 000,00 Kč

 soubor vozidel vlastních:
Přehled vozidel je uveden v Příloze č. 5
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Druhy pojištění majetku:
Toto pojištění je určeno k ochraně vlastního i cizího majetku Univerzity Pardubice, 
vyjmenovaného v této zadávací dokumentaci, pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci v 
důsledku pojistných rizik níže uvedených. 

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 500.000,- Kč za škody 
způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, 
případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku 
přímého úderu blesku) pro soubor kancelářské výpočetní techniky a soubor 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:

PČ: 250 000,- Kč (pojištění na první riziko)

Spoluúčast:     10 000,-- Kč
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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:
a) 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

b) soubor zásob vlastních a cizích 

PČ: 100.000,- Kč na adresách dle účetní evidence
Spoluúčast:     1.000,- Kč

c) peníze a cennosti

PČ: 200.000,- Kč na adresách dle účetní evidence
Spoluúčast:     1.000,- Kč

d) přeprava peněz a cenností

PČ:   400.000,- Kč na území ČR
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.

e) stavební součásti a příslušenství pojištěných budov

PČ:      100.000,- Kč na adresách dle účetní evidence
Spoluúčast:          1.000,- Kč

f) soubor výpočetní techniky a přenosné elektroniky (notebooky, mobilní telefony, 
navigace, mp3 přehrávače, digitální fotoaparáty) na území 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.
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III. Pojištění proti vandalismu – nezjištěný pachatel:

Zadavatel požaduje, aby pojištění vandalismu bylo pojištěno na novou cenu a na první 
riziko.

Pojištění proti vandalismu se vztahuje na celý předmět veřejné zakázky včetně poškození 
nebo zničení pojištěné věci malbami vytvořenými spreji nebo barvami nebo polepením.

PČ:      300.000,- Kč na adresách dle účetní evidence

Spoluúčast:    1.000,- Kč

IV. Pojištění skel:

Zadavatel požaduje, aby pojištění skel bylo pojištěno na novou cenu a na první riziko.

Pojištění skel se vztahuje na okenní, dveřní a stropní výplně, skleněné markýzy, světelné 
reklamy (včetně jejich elektroinstalace), vitríny, reklamní panely, skleněné stěny a pulty 
uvnitř budov.

PČ: 400.000,- Kč na adresách dle účetní evidence

Spoluúčast:              500,- Kč

V. Pojištění souboru vlastní a cizí elektroniky:

Zadavatel požaduje, aby pojištění elektroniky bylo pojištěno na novou cenu a na první 
riziko.

PČ: 500.000,- Kč na adresách dle účetní evidence

Spoluúčast:               500,- Kč

VI. Pojištění odpovědnosti za škodu:

Zadavatel požaduje, aby pojištění odpovědnosti za škodu zahrnovalo následující rizika:

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
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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:

Zadavatel požaduje, aby pojištění odpovědnosti za škody vzniklé zdravotní pojišťovně 
zahrnovalo také vlastní studenty na praxi.

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

VII. Pojištění vozidel

a) Havarijní pojištění: 

Zadavatel požaduje ocenění havarijního pojištění u všech vozidel, uvedených v příloze 
č. 5 této zadávací dokumentace.

Místem havarijního pojištění vozidla je území Evropy

pojistnou hodnotou pojištěného vozidla je jeho obecná cena 

Spoluúčast:  3 000 Kč.

Pojištění zahrnuje také ostatní výbavu vozidla, (včetně audia s pořizovací cenou do 90 
tis. Kč.), tj. takovou výbavu, která byla dodána s vozidlem a jejíž cena je zahrnuta 
do celkové ceny vozidla. (Za audio výbavu se považují dvd přehrávače, autorádia s cd 
přehrávačem, reprosoustavy, navigace, nebo jiná audio technika).

Spoluúčast:              1.000,- Kč

b) pojištění přepravovaných osob

  Smrt úrazem            200.000,- Kč
  Trvalé následky       300.000,- Kč

c) připojištění všech skel na pojištěných motorových vozidlech:

PČ:           200.000,- Kč
Spoluúčast:                     500,- Kč
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d) připojištění nákladů na nájem náhradního vozidla:

Denní limit:              1.500,- Kč (na jedno vozidlo)
Počet dní:               max. 10 dní

e) Povinné ručení:

Zadavatel požaduje cenění povinného ručení u všech vozidel, uvedených v příloze č. 5
této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje aplikovat v povinném ručení přímou likvidaci škod 
u nezaviněné dopravní nehody. 

VIII. Pojištění přepravy:

Zadavatel požaduje, aby pojištění přepravy bylo sjednáno na první riziko s místem 
pojištění na celém území ČR. 

Pojištění se také vztahuje na přenosnou elektroniku (notebooky, mobilní telefony, 
navigace, mp3 přehrávače, digitální fotoaparáty).

PČ                      50.000,- Kč na vozidlo
Spoluúčast           1.000,- Kč

6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Škodní průběh za rok 2012:

Škodní průběh za majetkovou a odpovědnostní smlouvu pro období 2012 – 2013 je 90,15 %.

Škodní průběh za majetkovou a odpovědnostní smlouvu pro období 2011 – 2012 je 92,05 %.

Škodní průběh za majetkovou a odpovědnostní smlouvu pro období 2010 – 2011 je 48,33 %.

Škodní průběh za majetkovou a odpovědnostní smlouvu pro období 2006 – 2010 je 64,98 %.

Doba plnění veřejné zakázky

1. 8. 2013 – 31. 7. 2014

Zadavatel si vyhrazuje právo, s ohledem na provozní okolnosti a zajištění všech nezbytných 

podkladů pro vypsání výběrového řízení v roce 2014, pojistnou smlouvu prodloužit 

minimálně o 1 měsíc, maximálně však o 3 měsíce. Oznámení o prodloužení pojistné smlouvy, 

včetně její délky, oznámí zadavatel pojistiteli nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané 

doby pojištění. 

Nesplnění kteréhokoliv z požadavků v bodu 5 této zadávací dokumentace bude důvodem 

k vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
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7. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ 
TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI 
NABÍDKOVÉ CENY

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

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:

 všechny požadované druhy 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 škodných 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 
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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 požadavky zadavatele 
uvedené v této zadávací dokumentaci. 

7. 1. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platby budou probíhat výhradně v Kč.

Celkovou cenu uhradí zadavatel formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele uvedený
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.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
       
Uchazeč vyplní nabídkovou cenu v příloze č. 1 - Krycím listě nabídky a příloze č. 2 -Krycím
listě nabídkové ceny (položkový rozpočet).

8.1. Další požadavky:

 Nabídková cena bude uvedena v CZK.

 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu 
jednotlivé části veřejné zakázky.

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky.

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 
uvedených v položkovém rozpočtu veřejné zakázky.

 Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém rozpočtu, 
neocenění jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče 
ze zadávacího řízení. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou 
jménem či za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.
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9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE 

9.1. Ostatní požadavky zadavatele

9.1.1. Zadavatel nepřiznává uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v 
této zakázce.

9.1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku a neposkytovat 
informace o uchazečích, kteří byli vyzváni k podání nabídky.

9.1.3. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

9.1.4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9.1.5. Zadavatel požaduje předložení:

 seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem 
či za dodavatele;

 má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznamu vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotoveného 
ve lhůtě pro podání nabídek, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či 
za dodavatele;

 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení dle čl. 9.1.5, který tvoří přílohu č. 7 zadávací
dokumentace.

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

10.1. 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.

10.2. Vymezení požadavků na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:  

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel následujícím způsobem:

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán,

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci.
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10.3 Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních   
předpokladů:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

 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.

11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech 
podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Zadavatel stanovil níže uvedená hodnotící kritéria:

I. hodnotící kritérium: celková nabídková cena vč. DPH:  80 %

II. hodnotící kritérium: výše poskytnuté zálohy na pojistné plnění a termín její odeslání na 
účet zadavatele: 20 %  

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. 
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího 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, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě 
nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Body za 
jednotlivá dílčí kritéria se následovně sečtou. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí 
hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného vzorce nejvyšší počet bodů.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je 
nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci 
tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek.
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Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech 
podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, 
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro 
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel 
postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné 
veličině či formě než zadavatel stanovil.

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

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. 

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které 
budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky:

1. kritérium:  

Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny (předmětu plnění) vč. DPH. Celková výše 
nabídkové ceny vč. DPH bude zapsána v „Krycím listě nabídky“ a v textu smlouvy. 

Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden v bodě 10. 
této zadávací dokumentace.

2. kritérium: výše poskytnutí zálohy a termín odeslání zadavateli

Zadavatel bude hodnotit výše poskytnuté zálohy na pojistné plnění a termín její odeslání na 
účet zadavatele.
Zadavatel stanovil k 2 hodnotícímu kritériu 2 subkritéria:

1. záloha – 50%
2. termín odeslání – 50 %.

Termín (doba) odeslání zálohy na pojistné plnění, se bude počítat ode dne nahlášení pojistné 
události do pojišťovny.
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12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v českém jazyce v originále v písemné formě v listinné podobě.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou 
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů 
pro zpracování nabídky:

12.1. Podepsaný návrh Smlouvy.
Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci. Pokud Smlouva 
nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato 
skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či 
za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu 
Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena 
v originále nebo v úředně ověřené kopii.

12.2. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.

12.3. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem. 

13. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Žádost o dodatečné informace k zadávacím je možno doručit písemně nejpozději 3 dny před 
ukončením lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoby:

Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745,e-mail: irena.seinerova@upce.cz
Ing. Alena Tomolová, tel. 466 036284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz

Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se 
zadavatelem realizována pouze písemnou/elektronickou (e-mailovou) formou. Jakýkoliv jiný 
způsob, např. osobní jednání, telefonicky, je vyloučen.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou 
uveřejněny rovněž způsobem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

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.

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskuteční na základě žádosti uchazečů.

mailto:irena.seinerova@upce.cz
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15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:  Datum: 17. 07. 2013 Hodina: 09:00

Adresa pro podání nabídek - podatelna: 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Adrese pro osobní převzetí nabídek: 

Univerzita Pardubice, Studentská 97- pavilon G, 532 10 Pardubice

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: 

Gabriela Dostálová, tel. 466036049, e-mail: gabriela.dostalova@upce.cz

Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních 
dnech od 09:00 hodin do 15:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek.

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky –
nápisem „Pojištění majetku a odpovědnosti Univerzity Pardubice“ a „NABÍDKA –
NEOTEVÍRAT do data otevírání obálek s nabídkami“ a adresou uchazeče. 

Na obálce bude zároveň uvedena adresa, na niž bude možné zaslat případné oznámení o tom, 
že nabídka byla doručena po lhůtě.

Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

16. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY

 Příloha č. 1 -  Krycí list nabídky
 Příloha č. 2 - Krycí list nabídkové ceny
 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
 Příloha č. 4 - Tabulka „Přehled majetku“
 Příloha č. 5 - Tabulka „Přehled vozidel“
 Příloha č. 6 - Situační plánek kampusu zadavatele
 Příloha č. 7 - Vzor čestného prohlášení dle čl. 9.1.5

mailto:gabriela.dostalova@upce.cz
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