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1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD“) obsahuje zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných
pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tj. podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v
zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku, zejména podmínky kvalifikace a jejich prokázání, technické podmínky vymezující předmět
veřejné zakázky a obchodní a smluvní podmínky.

1.2.

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v
zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo doplnění, či nedodržení
obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s možným
následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

1.3.

Zadávací řízení a všechny navazující právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména ZZVZ a
dalšími právními předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávací
dokumentaci, jsou dány příslušnými ustanoveními ZZVZ. Podáním své nabídky účastník zadávacího
řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.

1.4.

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky, stejně jako nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízení.

2.

Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Sídlo:

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Oliver Pospíšil, předseda představenstva

IČ:

46347275

DIČ:

CZ46347275

Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

5501621/0100

ID datové schránky:

c7rc8yf

Profil zadavatele:

https://zakazky.bvk.cz

ID profilu zadavatele ve VVZ:

361303

(dále jen „zadavatel“)

2.1.
2.1.1.

Kontaktní osoba zadavatele a zpracovatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Mgr. Ing. Antonín Rája
Kontaktní adresa: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
e-mail: zakazky@bvk.cz, tel.: 543433111.

2.1.2.

Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli. Veškeré žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace je třeba písemně směřovat na kontaktní osobu zadavatele, která zajistí poskytnutí
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kvalifikovaných odpovědí dle povahy dotazu. V souladu s ustanovení § 211 ZZVZ probíhá komunikace
výhradně elektronicky, zadavatel preferuje zasílání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v
elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí části zadávací dokumentace zpracované osobou odlišnou
od zadavatele:

2.1.3.
-

Přílohu č. 1 ZD – Pojistný program (závazný obsah požadovaných podmínek pojištění) zpracovala
společnost Eurovalley s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29368324

-

ostatní části zadávací dokumentace byly zpracovány zadavatelem

-

Kontaktní osoba zpracovatele Pojistného programu je uvedena v čl. 1.1. Přílohy č. 1 ZD.

Identifikační údaje veřejné zakázky

3.

Název veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky
Adresa veřejné zakázky
Evidenční číslo ve Věstníku
veřejných zakázek
Číslo zakázky interní
4.

:
:
:
:

Výběr poskytovatele služby – Pojištění 2020 - 2023
služby
https://zakazky.bvk.cz/vz00000127

:

Z 0517/EK/19

Z2019-032417

Účel a způsob zadání veřejné zakázky, informace o jejím rozdělení na části

4.1.

Účelem této veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb pojištění na níže uvedené období, v rozsahu a za
podmínek uvedených v příloze (Příloha č. 1 ZD).

4.2.

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy/smluv s jedním nebo více dodavateli (dále jen
„Smlouva“). „Smlouva“ pro účely zadávacího řízení i následného plnění této veřejné zakázky znamená
souhrn veškeré smluvní dokumentace, kterou tvoří zejména Společná ujednání pro každou smlouvu a
zvláštní ujednání pro jednotlivé smlouvy, jež jsou obsahem přílohy č. 1 ZD.

4.3.

. Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřením řízení v nadlimitním režimu dle § 56 ZZVZ.

4.4.

Tato veřejná zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu
relevantní činnosti ve smyslu § 151 odst. 1 ZZVZ.

4.5.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části ve smyslu § 101 ZZVZ.

4.6.

Dodavatel může podat nabídku pouze na některou část a části nebo na všechny části veřejné zakázky.
Každá část zakázky bude hodnocena a posuzována samostatně.

5.

Předmět plnění veřejné zakázky a další informace

5.1.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění v rozsahu vedeném v příloze č. ZD. Jedná se o
pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní
odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí.
Část I.

5.1.1.

Předmětem této části veřejné zakázky je:
-

pojištění majetku a pojištění přerušení provozu

-

pojištění odpovědnosti - I. vrstva.
Závazné parametry pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD, části I.
Část II.

5.1.2.

Předmětem této části veřejné zakázky je:
-

pojištění odpovědnosti - II. vrstva
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-

pojištění profesní odpovědnosti

-

pojištění odpovědnosti manažerů (D&O]
Závazné parametry pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD, části II.
Část III.

5.1.3.

Předmětem této části veřejné zakázky je:
-

Pojištění kybernetických rizik
Závazné parametry pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD, části III.
Část IV.

5.1.4.

Předmětem této části veřejné zakázky je:
-

Pojištění terorizmu
Závazné parametry pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD, části IV.
Část V.

5.1.5.

Předmětem této části veřejné zakázky je:
-

Pojištění elektroniky
Závazné parametry pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD, části V.
Část VI.

5.1.6.

Předmětem této části veřejné zakázky je:
-

Pojištění vozidel
Závazné parametry pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD, části VI.

6.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kód
66510000-8
66516000-0
66515200-5
66514110-0

6.1.1.

Poskytované služby
Pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění majetku
Pojištění motorových vozidel

Část I.
CPV kód 66510000-8 Pojištění
CPV kód 66515000-3 Pojištění proti poškození nebo ztrátě
CPV kód 66516000-0 Pojištění odpovědnosti za škodu
pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění odcizení a
vandalismu, pojištění odpovědnosti za újmu – I.vrstva

6.1.2.

Část II.
CPV kód 66516000-0 Pojištění odpovědnosti za škodu
pojištění odpovědnosti - II. vrstva, pojištění profesní odpovědnosti,
pojištění odpovědnosti manažerů (D&O]

6.1.3.

Část III.
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CPV kód 66510000-8 Pojištění
Pojištění kybernetických rizik
6.1.4.

Část IV.
CPV kód 66510000-8 Pojištění
Pojištění terorizmu

6.1.5.

Část V.
CPV kód 66515000-3 Pojištění proti poškození nebo ztrátě
Pojištění elektroniky

6.1.6.

Část VI.
CPV kód 66514110-0 Pojištění motorových vozidel
Pojištění
odpovědnosti
CPV kód 66516100-1 způsobenou
provozem
vozidla
Pojištění vozidel

7.

za
škodu
motorového

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7.1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena podle § 16 ZZVZ, ve spojení s § 21 odst. 2
písm. a) ZZVZ. Ve smyslu § 51 odst. 1 písm. d) a § 55 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů je plnění osvobozeno od DPH.

7.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí částku ve výši 52.200.000,- Kč (slovy: padesát dva
milionu dvě stě tisíc korun českých) bez DPH (za 4 roky), z toho:

7.3.

Předpokládaná hodnota části I. veřejné zakázky v Kč bez DPH: 44.000.000,- Kč (za 4 roky) z toho:

7.3.1.

předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazeného plnění dle čl. 20 ZD činí částku ve výši
40.000.000,- Kč bez DPH a

7.3.2.

předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění dle čl. 20 ZD činí částku ve výši 4.000.000,- Kč bez DPH.

7.4.

Předpokládaná hodnota části II. veřejné zakázky v Kč bez DPH: 2.760.000,- Kč (za 4 roky)

7.5.

Předpokládaná hodnota části III. veřejné zakázky v Kč bez DPH:480.000,- Kč (za 4 roky)

7.6.

Předpokládaná hodnota části IV. veřejné zakázky v Kč bez DPH: 880.000,- Kč (za 4 roky)

7.7.

Předpokládaná hodnota části V. veřejné zakázky v Kč bez DPH: 960.000,- Kč (za 4 roky)

7.8.

Předpokládaná hodnota části VI. veřejné zakázky v Kč bez DPH: 3.120.000,- Kč (za 4 roky)

8.

Doba plnění veřejné zakázky

8.1.

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena s vybraným dodavatelem bezodkladně po ukončení
zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje možnost pozdějšího zahájení plnění v případě delšího trvání
zadávacího řízení.

8.2.

Předpokládaná délka poskytování služeb:

8.2.1.

Část I. období od 1.1.2020 do 31.12.2023;
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8.2.2.

Část II. období od 1.1 2020 do 31.12.2023;

8.2.3.

Část III. období od 1.1.2020 do 31.12.2023;

8.2.4.

Část IV. období od 1.1.2020 do 31.12.2023;

8.2.5.

Část V. období od 1.1.2020 do 31.12.2023;

8.2.6.

Část VI. období od 1.1.2020 do 31.12.2023.

9.
9.1.

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je území České Republiky, v případě pojištění majetku zadavatele jsou
místy plnění veřejné zakázky místa, kde se nachází pojištěný majetek, především území města Brna, a
místa uvedená v příloze č.1 ZD na území České republiky. Přesná specifikace místa pojištění je uvedena u
jednotlivých druhů pojištění v příloze č. 1 ZD.

10. Účast poddodavatelů
10.1. Účastník je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele.
10.2. Účastník tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam poddodavatelů (viz příloha zadávací
dokumentace), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude
konkrétní poddodavatel realizovat – s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) a
finančního podílu na veřejné zakázce. Pokud účastník prostřednictvím daného poddodavatele prokazuje
splnění kvalifikace, tak je povinen postupovat v souladu s § 83 ZZVZ.
10.3. Pokud účastník poddodavatelské schéma nepředloží, bude to chápáno tak, že veřejná zakázka bude činěna
bez využití poddodavatelů
10.4. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dodávky poskytoval sám. Ust. § 2589 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.
11. Přístup k zadávací dokumentaci
11.1. Zadávací dokumentace této veřejné zakázky je v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu
zadavatele, na stránkách https://zakazky.bvk.cz, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení ve
Věstníku veřejných zakázek a bude takto uveřejněna nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.
11.2. Příloha č. 1/E. Riziková zpráva obsahuje citlivé údaje k zabezpečení a důvěrné informace zadavatele a
proto tato zpráva není přístupná neomezeným a dálkovým přístupem. Tato příloha je přístupná k
nahlédnutí u zadavatele či u makléřské společnosti Eurovalley s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice,
602 00 Brno a na vyžádání u kontaktní osoby zpracovatele pojistného programu.
11.3. Zadávací dokumentace je účastníkům poskytována bezplatně.
12. Vysvětlení, změna a doplnění ZD
12.1. Vysvětlení ZD se řídí § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti
na profilu zadavatele.
12.2. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní,
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.
12.3. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň
osm (8) pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
12.4. Změna nebo doplnění ZD se řídí § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění
ZD na profilu zadavatele.
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13. Požadavky na prokázání kvalifikace
13.1. Obecně k požadavkům zadavatele na kvalifikaci
13.1.1. Dodavatel je povinen ve smyslu § 73 a násl. ZZVZ prokázat splnění kvalifikace dle níže uvedených
požadavků zadavatele. Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který splní požadavky zadavatele
uvedené dále.
13.2. Rozsah prokázání kvalifikace
13.2.1. Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který prokáže:
a)

základní způsobilost dle § 74 ve spojení s § 75 odst. 1 ZZVZ;

b) profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ;
c)

kritéria ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

d) kritéria technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.
13.3. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, prokazování kvalifikace certifikátem
13.3.1. Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ve spojení s § 75 odst. 1 ZZVZ a profesní
způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za
podmínek stanovených v § 228 ZZVZ.
13.3.2. Dodavatelé mohou k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 234 ZZVZ.
13.3.3. Předloží-li dodavatel dle § 234 ZZVZ certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění podmínek kvalifikace
dodavatelem.
13.3.4. Zadavatel výslovně uvádí, že pokud dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, není dodavatel povinen
ve své nabídce předkládat doklady prokazující splnění kvalifikace v tom rozsahu, v němž výpis ze
seznamu nebo certifikát pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů.
13.3.5. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace, které nemá dodavatel v seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (či v příslušném certifikátu) zapsány, je tento povinen prokázat
předložením požadovaných dokladů.
13.4. Podání nabídky v případě společné účasti dodavatelů
13.4.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost dle § 77
odst. 1) ZZVZ každý dodavatel samostatně.
13.4.2. Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů
v nabídce doložili, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající
společnou nabídku společně a nerozdílně.
13.5. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
13.5.1. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s § 81 ZZVZ doklady
vydanými podle právního řádu této země, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
13.5.2. Doklad vydaný podle právního řádu jiného státu než České republiky se předkládá s překladem do
českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
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překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
13.5.3. Dodavatelé, kteří mají sídlo v jiném členském státě, mohou prokázat kvalifikaci osvědčením, resp.
certifikátem, které pochází z členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobné výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
13.6. Změny v kvalifikaci
13.6.1. Dojde-li v průběhu zadávacího řízení ke změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, je účastník v
souladu s § 88 ZZVZ povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně
oznámit. Do deseti (10) pracovních dnů od tohoto oznámení je účastník povinen předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel má možnost, nikoliv však
povinnost, prodloužit lhůtu k předložení potřebných dokumentů, či její zmeškání prominout.
13.7. Pravost a stáří dokladů
13.7.1. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. Zadavatel může
postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. Před
uzavřením Smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
13.7.2. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době tří (3) měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
13.7.3. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis z tohoto seznamu starší než tři (3) měsíce.
Platnost certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů je jeden (1) rok ode dne jeho
vydání.
13.7.4. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší tří (3) měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
13.7.5. Dodavatel není oprávněn nahradit doklady za účelem prokázání kvalifikace čestným prohlášením.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky dle § 87 ZZVZ.
13.8. Základní způsobilost
13.8.1. Způsobilým dle § 74 ZZVZ je dodavatel, který:
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti (5) letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá 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)

není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

13.8.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 13.8.1 písm. a) ZD splňovat tato
právnická osoba a zároveň člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:
a)

tato právnická osoba,
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b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

c)

13.8.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 13.8.1 písm. a) ZD splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,

a)

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 13.8.1 písm. a) ZD výše splňovat osoby uvedené v
odst. 12.8.2 písm. a) - c) výše a vedoucí pobočky závodu.
13.8.4. Dodavatel v souladu s § 75 ZZVZ prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle bodu 13.8.1 písm. a) této ZD;

a)

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 13.8.1 písm. b) této ZD;
písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani ve vztahu bodu 13.8.1 písm. b) této
ZD;

c)

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 13.8.1 písm. c) této ZD;
e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 13.8.1 písm. d) této ZD a

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 13.8.1 písm. e) této ZD.

13.9. Profesní způsobilost
13.9.1. Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ :
-

předložením: výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

-

dokladu o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (dle §
77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), v pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů.

13.9.2. Způsob prokázání:
13.9.3. Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
-

výpisu z obchodního rejstříku,

-

oprávnění k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů.

13.10. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ
13.10.1. Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.
13.11. Technická kvalifikace
13.11.1. Seznam významných služeb
13.11.2. Dodavatel předloží jeden (1) seznam významných služeb poskytnutých za posledních tří let před
zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí, identifikace objednatele a
kontaktních údajů na konkrétní osobu objednatele, která může řádné poskytnutí významné služby
potvrdit.
13.11.3. Zadavatel požaduje za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných
schopností a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v
odpovídající kvalitě, předložit:
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-

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ pro část I. předmětu veřejné zakázky

-

Způsob prokázání:

-

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3 služby, jejímž předmětem bylo pojištění
majetku objednatele/pojištěného, kde hodnota pojištěného majetku objednatele byla minimálně 1 000
000 000 Kč (1 miliardu Kč) u každé z nich nebo ekvivalent této částky v cizí měně.

-

Dodavatel dále předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3 služby, jejímž předmětem bylo
pojištění odpovědnosti za provozní činnost objednatele/pojištěného v odvětví vodárenství,
plynárenství či jiného srovnatelného odvětví s provozní činností zadavatele.

-

Technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ pro část VI. předmětu veřejné zakázky

-

Způsob prokázání:

-

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3 služby, jejímž předmětem bylo pojištění
motorových vozidel objednatele/pojištěného, kde počet vozidel objednatele byl minimálně 50
motorových vozidel. Z předloženého seznamu musí v souhrnu prokazatelně a jednoznačně vyplývat
splnění požadavků zadavatele. Dodavatel povinně vyplní všechna stanovená pole vzoru seznamu
významných služeb. Uvedené platí i v případě, že objednatelem byl zadavatel.

13.11.4. Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít služby, které poskytl:
-

společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

-

jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

13.11.5. Zadavatel pro úplnost dodává, že si vyhrazuje právo kontaktovat jednotlivé objednatele za účelem
potvrzení technické kvalifikace. Pokud objednatel nepotvrdí deklarované y, může to mít za následek
vyloučení takového dodavatele ze zadávacího řízení.
14. Společná ustanovení pro kvalifikaci
14.1. V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie
dokladů.
14.2. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
14.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
14.4. Před uzavřením smluv si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálu nebo ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v nabídce dodavatele předloženy. Pokud účastník
požadované doklady nepředloží, bude vyloučen dle § 122 odst. 7 ZZVZ.
15. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
15.1. Účastník je povinen předložit pro danou část veřejné zakázky návrh smlouvy, která bude respektovat
veškeré zadávací podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách a obsahovat text
uvedený v Společných ujednáních pro každou smlouvu a zvláštních ujednáních pro jednotlivé smlouvy,
jež jsou obsahem přílohy č. 1 ZD. Účastník je současně povinen předložit veškeré jeho obchodní
podmínky, které se k předmětné smlouvě budou vztahovat.
15.2. Smlouvy budou uzavřeny pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Účastník je povinen stanovit
nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč bez DPH.
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15.3. Celková nabídková cena pro danou část veřejné zakázky bude v nabídce stanovena v souladu s
podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná částka za plnění konkrétní části
veřejné zakázky, včetně veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a zisku
dodavatele.
15.4. Celkovou nabídkovou cenou pro část I. se rozumí celková výše pojistného za předpokládanou dobu trvání
pojištění (tj. od 1.1.2020 do 31.12.2023) se započítáním poskytnutých slev a včetně slevy za dlouhodobost
pojištění.
15.5. Celkovou nabídkovou cenou pro část II. se rozumí celková výše pojistného za předpokládanou dobu trvání
pojištění (tj. od 1.1.2020 do 31.12.2023) se započítáním poskytnutých slev a včetně slevy za dlouhodobost
pojištění.
15.6. Celkovou nabídkovou cenou pro část III. se rozumí celková výše pojistného za předpokládanou dobu
trvání pojištění (tj. od 1.1.2020 do 31.12.2023) se započítáním poskytnutých slev a včetně slevy za
dlouhodobost pojištění.
15.7. Celkovou nabídkovou cenou pro část IV. se rozumí celková výše pojistného za předpokládanou dobu
trvání pojištění (tj. od 1.1.2020 do 31.12.2023) se započítáním poskytnutých slev a včetně slevy za
dlouhodobost pojištění.
15.8. Celkovou nabídkovou cenou pro část V. se rozumí celková výše pojistného za předpokládanou dobu trvání
pojištění (tj. od 1.1.2020 do 31.12.2023) se započítáním poskytnutých slev a včetně slevy za dlouhodobost
pojištění.
15.9. Celkovou nabídkovou cenou pro část VI. se rozumí celková výše pojistného za předpokládanou dobu
trvání pojištění (tj. od 1.1.2020 do 31.12.2023) se započítáním poskytnutých slev a včetně slevy za
dlouhodobost pojištění.
15.10. Nabídkové ceny pro jednotlivé části veřejné zakázky bude v nabídce uvedena v návrhu smlouvy (resp. v
návrzích smluv) a krycím listu (resp. krycích listech) nabídky v českých korunách.
15.11. Nabídková cena představuje maximální výši pojistného s platností po celou dobu trvání pojistné smlouvy.
Změna výše pojistného v důsledku vývoje cen pojištění není přípustná. Změna výše pojistného je možná
pouze při změně rozsahu pojistného krytí a změnou obsahu pojišťovaného majetku, resp. při zvýšení
pojistné částky min. o 15% za pojistné období (případně dle výše nabídnuté účastníkem), resp. při snížení
pojistné částky z důvodu prodeje věci, změny vlastníka věci, apod.
15.12. Nabídkové ceny pro všechny části veřejné zakázky musí být stanoveny bez vazby na změny kurzů
zahraničních měn.
15.13. Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové
ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny není přípustná. Nabídkovou cenou se rozumí celkové pojistné v
Kč bez DPH za období 4.
15.14. Veškeré nabídkové ceny pro všechny či jakoukoliv část veřejné zakázky musí být stanoveny jako čisté
pojistné nezahrnující jakoukoliv provizi makléře.
16. Prohlídka místa plnění
16.1. Prohlídku místa plnění zadavatel nenabízí.
17. Jazyk nabídek
17.1. Nabídka a veškeré doklady a dokumenty musí být předloženy v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje).
17.2. Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
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může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
17.3. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
18. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
18.1. Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena Smlouva, je ekonomická výhodnost
nabídky v souladu s ust. § 114 odst. 1 ZZVZ. Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 119 ZZVZ .
18.2. Samostatně bude hodnocena:
-

Část I. veřejné zakázky

-

Část II. veřejné zakázky

-

Část III. veřejné zakázky

-

Část IV. veřejné zakázky

-

Část V. veřejné zakázky

-

Část VI. veřejné zakázky

18.3. Hodnotící kritéria pro část I.
18.3.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomickou výhodností nabídek
se pro účely této části veřejné zakázky rozumí nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
18.4. Hodnotící kritéria pro část II.
18.4.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomickou výhodností nabídek
se pro účely této části veřejné zakázky rozumí nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
18.5. Hodnotící kritéria pro část III.
18.5.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomickou výhodností nabídek
se pro účely této části veřejné zakázky rozumí nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
18.6. Hodnotící kritéria pro část IV.
18.6.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomickou výhodností nabídek
se pro účely této části veřejné zakázky rozumí nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
18.7. Hodnotící kritéria pro část V.
18.7.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomickou výhodností nabídek
se pro účely této části veřejné zakázky rozumí nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
18.8. Hodnotící kritéria pro část VI.
18.8.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomickou výhodností nabídek
se pro účely této části veřejné zakázky rozumí nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
18.8.2. Způsob hodnocení nabídek
18.8.3. Nabídky budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší. Tento způsob hodnocení bude použit ve všech
samostatně hodnocených částech veřejné zakázky.
19. Varianty nabídky
19.1. Varianty nabídky zadavatel ve smyslu § 102 ZZVZ nepřipouští.
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20. Vyhrazení změny závazků
20.1. Opce na poskytování dalších služeb
20.2. Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku na poskytování dalších služeb podobného
charakteru (druhu) jako dle této veřejné zakázky vztahující se k části I. veřejné zakázky, tj. na uzavření
pojištění pro další 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, případně zadavatelem určených osob nebo jejich majetku a pojištění odpovědnosti I. vrstva.
20.3. Případné další služby mohou být vybranému dodavateli zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za
podmínek dle § 66 ZZVZ; lhůta pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 66 písm. d) ZZVZ se
v souladu s § 162 odst. 5 ZZVZ neuplatní a jednací řízení bez uveřejnění je tak zadavatel oprávněn zahájit
kdykoliv v době plnění této veřejné zakázky.
21. Zadávací lhůta a jistota
21.1. Zadavatel stanoví ve smyslu § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 4 měsíců od konce lhůty pro podání
nabídek. Po tuto lhůtu účastník nesmí odstoupit ze zadávacího řízení.
21.2. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty
22. Podávání nabídek, komunikace elektronickým nástrojem
22.1. Nabídky se podávají v elektronické podobě v českém jazyce prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na internetové adrese této veřejné zakázky, která je dostupná z profilu zadavatele. K nabídkám
podaným v listinné podobě nelze přihlížet.
22.2. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné z profilu zadavatele.
Zadavatel upozorňuje, že před podáním nabídky musí být účastník registrován v systému E-ZAK, přičemž
k úspěšnému dokončení registrace je potřeba platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném
certifikátu. Registraci je možné provést z profilu zadavatele, kde jsou rovněž uvedeny podrobné pokyny k
provedení registrace.
22.3. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce
nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
22.4. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje
takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého
dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
22.5. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji EZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda
elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na
jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
22.6. Další podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou obsahem souboru EZAKManual-Dodavatele.pdf, který je ke stažení na adrese https://zakazky.bvk.cz/manual.html, popř. lze využít
technické podpory E-ZAK – e-mail: podpora@ezak.cz, nebo telefonní číslo: +420 538 702 719 v
pracovních dnech v době 8.00 - 17.00 hod.
22.7. Dodavatel v nabídce rovněž uvede ID datové schránky a kontaktní adresu pro písemný styk v listinné
podobě mezi dodavatelem a zadavatelem (a to i v případě nabídky více dodavatelů, kdy bude uvedena jen
jedna osoba s kontaktními údaji).
22.8. Podáním nabídky žádnému z dodavatelů nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy se zadavatelem a na
plnění veřejné zakázky.
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23. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
23.1. Dodavatel může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo může podat nabídku na kteroukoliv
část, či více částí. Na každou část veřejné zakázky, které se dodavatel zúčastní, podává samostatný krycí
list nabídky.
23.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
23.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.
23.4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování
písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem
účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné
nabídky samostatně.
24. Členění nabídky
24.1. Požadavky na členění nabídky uvedené v tomto odstavci zadávacích podmínek mají doporučující
charakter.
24.2. Nabídka bude předložena v následující struktuře:
a)

krycí list/y nabídky v potřebném počtu pro jednotlivé části veřejné zakázky;

b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky;
c)

plná moc (nejedná-li dodavatel sám svým jménem, resp. prostřednictvím statutárního orgánu), z níž
musí vyplývat oprávnění osoby k právním jednáním spočívajícím v podpisu nabídky a dokumentů tuto
žádost tvořících;

d) doklad o společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, a to v podobě smlouvy o
solidární odpovědnosti podle § 83 odst. 2 ZZVZ; popř. písemný závazek osoby, jejímž prostřednictvím
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky;
e)

f)

Doklady k prokázání splnění kvalifikace podle této kvalifikační dokumentace v členění:
o

doklady prokazující požadavky základní způsobilosti;

o

doklady prokazující splnění požadavků profesní způsobilosti;

o

doklady prokazující splnění požadavků technické kvalifikace;

návrh/y Smlouvy/smluv podepsaný/é osobou oprávněnou zastupovat dodavatele;

g) další doklady a dokumenty případně požadované zadávacími podmínkami této veřejné zakázky nebo
předložené dle uvážení dodavatele;
h) prohlášení dodavatele o celkovém počtu listů.
23.3 Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé ve své nabídce jednotlivé součásti zřetelně oddělili barevnými
předělovými listy.
25. Lhůta a místo pro podání nabídek
25.1. Lhůta pro podání nabídek: do 24. října 2019 do 9:00 hodin.
25.2. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
25.3. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky
https://zakazky.bvk.cz/vz00000127.
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26. Otevírání nabídek
26.1. Otevírání nabídek upravují § 107 až 110 ZZVZ. Otevírání nabídek dodavatelů v elektronické podobě se
uskuteční po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
26.2. Pokud nebyla nabídka podána ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje
se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
26.3. S ohledem na skutečnost, že je možné nabídky podávat pouze v elektronické podobě, otevírání nabídek
nebude konáno veřejně.
27. Podmínky pro uzavření smlouvy
27.1. Zadavatel bude v souladu s § 122 odst. 3 a § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ od vybraného dodavatele
požadovat poskytnutí součinnosti při uzavírání Smlouvy, a to formou dodání originálů, nebo ověřených
kopií dokladů o jeho kvalifikaci a informací a dokladů dle § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ, tedy
identifikační údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dokladů, z nichž vyplývá vztah všech
skutečných majitelů k dodavateli. Těmito doklady jsou zejména:
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

-

seznam akcionářů,

-

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

-

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

28. Zadávací řízení
28.1. Průběh zadávacího řízení je upraven v § 39 ZZVZ.
28.2. Informace týkající se posuzování, vysvětlování, názorů a srovnávání nabídek a návrhů na výběr
nejvhodnější nabídky nebudou sdělovány ani účastníkům, ani žádné jiné osobě, která není oficiálně
zapojena do tohoto procesu, s výjimkou informací, které je zadavatel podle zákona povinen poskytnout.
29. Výhrady zadavatele
29.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
29.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit celé zadávací řízení nebo jeho kteroukoliv část v souladu s § 170
ZZVZ.
30. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Pojistný program včetně příloh:
A. Seznam vozidel pro flotilové pojištění
B. Dotazník k pojištění D&O
C. Dotazník k pojištění obecné odpovědnosti
D. Dotazník pojištění kybernetických rizik
E. Riziková zpráva – na vyžádání
Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilost
Příloha č.4 – Vzor seznamu poddodavatelů
Příloha č.5 – Seznam významných služeb
A. Vzor pro část I.
B. Vzor pro část VI.
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Příloha č. 6 – Vzor prohlášení dodavatele o celkovém počtu listů

V Brně

dne

16.09.2019

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Oliver Pospíšil, předseda představenstva
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