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Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE NA SLUŽBY V RÁMCI VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NAZVANÉ „POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 

MĚSTA ŠTĚTÍ“, 
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, (odkazy na paragrafová znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou pouze metodickými odkazy pro účely tohoto zadávacího řízení). 

 
I. Identifikační údaje zadavatele 
 
Název veřejné zakázky: “Pojištění majetku a odpovědnosti Města Štětí“ 
Zadavatel: Město Štětí 
Sídlo:    Mírové náměstí 163, Štětí, PSČ: 411 08 
IČ:    00264466 
DIČ:    CZ00264466 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta 
Kontaktní osoby: Yvetta Hailichová, referent odboru ekonomického Městského úřadu Štětí 
Telefon:   416 859 339 

e-mail:   yvetta.hailichova@steti.cz 
 
II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření pojistných smluv na pojištění majetku, 
pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel Města Štětí s dobou plnění 
na 3 roky za podmínek uvedených ve Specifikaci požadovaného pojištění – viz Příloha č. 3. této Výzvy 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace s tím, že limity plnění musí být minimálně v hodnotách uvedených 
ve Specifikaci požadovaného pojištění, požadované spoluúčasti musí být maximálně v hodnotách 
uvedených ve Specifikaci požadovaného pojištění a další stanovené podmínky pojistné smlouvy, odlišné 
od Specifikace požadovaného pojištění, nesmějí být v neprospěch Města Štětí. 

Veřejná zakázka se skládá ze 3 částí: 

Část 1 – Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu  
Část 2 – Pojištění vozidel 
Část 3 – Pojištění hasičských vozidel 

Zadavatel umožňuje účastníkovi podat nabídku pouze na některou z výše uvedených částí nebo 
na všechny části s tím, že každá z těchto částí bude hodnocena samostatně. V případě, že bude účastník 
podávat své nabídky na více částí, je nezbytné, aby je zpracoval samostatně. Předmětné nabídky lze pak 
podat v jedné obálce. 
 
III. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Termín plnění: od 1. 1. 2019  
Doba plnění: do 31. 12. 2021 
Místo plnění: Město Štětí a okolí   
 
IV. Podmínky přístupu či poskytnutí dalších podkladů k vypracování nabídky 
 
Zadávací dokumentace není zadavatelem vypracována. 
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace obsahuje všechny údaje potřebné pro vypracování 
a podání nabídky. 
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a veškeré další podklady jsou zveřejněny jak písemně, 
v listinné podobě, tak i elektronicky na úřední desce Městského úřadu Štětí na: http://www.steti.cz/. 

mailto:yvetta.hailichova@steti.cz
http://www.steti.cz/


2 

 

 
V. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: 

Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje. 

VI. Lhůta a místo pro podání nabídky 
 
Nabídka se podává písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Město Štětí, Mírové náměstí 
163, 411 08 Štětí v obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením 
a přerazítkováním s podpisem, označené názvem veřejné zakázky s následujícím textem: Výběrové 
řízení - „Pojištění majetku a odpovědnosti Města Štětí“ – NEOTEVÍRAT a identifikačními údaji 
účastníka (název, IČ, adresa sídla, popř. korespondenční adresa). Nabídka musí být předložena v českém 
jazyce. 
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Nabídka 
se podává nejpozději do 24. 9. 2018 do 12.00 hodin do podatelny Městského úřadu Štětí. Nabídka 
o účast poštou se zasílá na adresu: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. U nabídek zasílaných 
poštou je rozhodující datum a čas doručení nabídky do podatelny Městského úřadu Štětí. 
V případě podání nabídky osobně v podatelně Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163 lze 
nabídku podat v těchto časech: Pondělí, středa 7.30 - 17.00 hod., úterý, čtvrtek 7.30 - 15.00 hod., pátek 
7.30 - 11.00 hod., kromě pondělí dne 24. 9. 2018, kdy končí lhůta pro podání nabídky ve 12.00 hod. Jiné 
doručení, než výše uvedené, není považováno za řádné podání nabídky. Nabídky podané po uplynutí lhůty 
pro podání nabídky nebudou otevřeny ani hodnotící komisí posuzovány. Zadavatel vyrozumí účastníka 
o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky a tudíž se nepovažuje 
za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel tuto nabídku účastníkovi nevrací, 
tato nabídka zůstává u zadavatele jako součást spisu předmětné veřejné zakázky. 
 
VII. Datum a místo otevírání obálek 
 
Nabídky budou otevírány v sídle zadavatele, t. j. Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. Otevírání 
obálek je neveřejné, provedou je členové hodnotící komise.  
 
VIII. Požadavky na zpracování nabídky 
 
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce 1x v originále. 
 
Nabídka bude zpracována v následujícím členění (samostatně pro každou z předmětných částí zakázky): 

1. krycí list nabídky - příloha č. 1, 
2. čestné prohlášení potvrzující základní kvalifikační předpoklady – viz příloha č. 2, 
3. doklady potvrzující profesní kvalifikační předpoklady, 
4. návrh pojistné smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

 
IX.  Hodnocení a posouzení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek 
bude hodnocena podle kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH – váha 100%.  
Zadavatelem ustanovená komise určí pořadí nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria - ekonomická 
výhodnost nabídky - nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to seřazením nabídek dle 
nabídkových cen v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka 
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH, která splní veškeré podmínky určené touto Výzvou 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 

X. Platební podmínky 

Pojistné bude hrazeno pojišťovně ve čtyřech čtvrtletních splátkách, ve smlouvě budou uvedeny přesné 
termíny a výše jednotlivých splátek. Pojistné bude považováno za uhrazené dnem připsání na účet 
pojišťovny. 

XI. Rozsah požadavků zadavatele na poskytování služeb  

Veškeré požadavky zadavatele jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3, viz bod XVI. této Výzvy k podání 
nabídky a prokázání kvalifikace. 
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Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku na jednu nebo všechny části zakázky, přičemž každá 
část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. V případě, že bude účastník podávat své 
cenové nabídky na více částí, je nezbytné, aby je zpracoval samostatně. Předmětné cenové nabídky lze 
pak podat v jedné obálce. 
 
XII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další podmínky veřejné zakázky 
 
Splnění základní způsobilosti je účastník zadávacího řízení (dále také jen „účastník“) povinen prokázat 
ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako je uvedeno v § 74 a 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) a to pro účely tohoto zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu při podání nabídky potvrzením přílohy č. 2 – Čestné prohlášení 
dodavatele. Zadavatel je oprávněn (může) požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 
prokázání základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona. Nesplnění této povinnosti je důvodem 
pro neuzavření smlouvy s tímto vybraným dodavatelem. 
Splnění profesní způsobilosti je účastník povinen prokázat ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako 
je uveden v § 77 zákona, zejména předložením výpisu 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. Účastník doloží oprávnění k provozování pojišťovací činnosti 
podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (nebo např. obdobné 
povolení opravňující pojišťovnu z jiného členského státu EU provozovat pojišťovací činnost na území 
České republiky). 
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a splnění profesní způsobilosti musí obsahovat aktuální 
(platné) údaje k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti. Všechny doklady 
k prokázání způsobilosti, kromě Čestného prohlášení dodavatele - příloha č. 2 (které musí být 
k nabídce přiloženo v originále nebo úředně ověřené kopii) a dokladů k prokázání základní 
způsobilosti vybraného dodavatele (které musí být na základě žádosti zadavatele vybraným 
dodavatelem před uzavřením smlouvy předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii), mohou být 
předloženy v nabídce v prosté kopii. 
Účastník je oprávněn k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti předložit v nabídce výpis 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je zadavatel povinen přijmout, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. 
Mylné pochopení této Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace, chybně navržená nabídková cena 
apod. neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Variantní řešení 
veřejné zakázky zadavatel nepřipouští. Veřejnou zakázku lze realizovat pouze dle požadavků zadavatele 
uvedených v bodě II. této Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Zadavatel má právo měnit 
rozsah díla. Nabídku podává účastník bezplatně. 
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Pojistné je dle 
§ 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno 
od DPH. 

Účastník je povinen ocenit a zahrnout do nabídky úplný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré 
další přímé i nepřímé náklady související s veřejnou zakázkou. 

Účastník předloží návrh pojistné smlouvy a opatří jej podpisem osoby oprávněné jednat 
za účastníka. 
XIII. Vysvětlení Zadávací dokumentace 

Zadavatel může sám ze své iniciativy v případě potřeby nebo na základě žádosti dodavatele Výzvu 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace vysvětlit. Zadavatel takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní na webových stránkách zadavatele www.steti.cz a to nejméně 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní na webových stránkách zadavatele www.steti.cz 
včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení 
poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím 
lhůty stanovené pro podání nabídky. Žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
doručí účastník na adresu Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, prostřednictvím 
datové schránky na adresu: fypbba8, popřípadě elektronicky na e-mail: yvetta.hailichova@steti.cz, a to 

http://www.steti.cz/
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nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky, tzn. do 18. 9. 2018 včetně. Zadavatel 
nebude brát do úvahy žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace podané 
telefonicky. Na žádosti vznesené jinou, než výše popsanou, formou nebude brán zřetel. 
Na základě řádně podané žádosti doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne žadateli o vysvětlení 
Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace písemné vysvětlení Výzvy k podání nabídky a prokázání 
kvalifikace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Dodavatelům (potenciálním 
účastníkům) bude vysvětlení Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace poskytnuto, včetně přesného 
znění žádosti bez identifikace žadatele, uveřejněním prostřednictvím elektronické úřední desky Městského 
úřadu Štětí na webových stránkách zadavatele www.steti.cz. Kontaktní osobou vysvětlení Výzvy k podání 
nabídky a prokázání kvalifikace je p. Yvetta Hailichová, odbor ekonomický, e-mail: 
yvetta.hailichova@steti.cz. 

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že vzhledem k poskytování Výzvy k podání nabídky a prokázání 
kvalifikace způsobem umožňujícím dálkový a neomezený přístup na úřední desce webových 
stránek města, bude dodavatelům (potenciálním účastníkům) stejným způsobem poskytováno 
i vysvětlení Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Dodavatelé (potencionální účastníci) 
jsou tedy povinni sledovat detail zadávacího řízení, aby měli aktuální informace vztahující 
se k zadávacímu řízení (www.steti.cz). 
 
XIV. Zadávací lhůta  

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, a to 60 kalendářních dnů od data pro podání nabídek. Po tuto 
dobu jsou účastníci vázáni celým obsahem nabídky. Zadávací lhůta začíná běžet od skončení lhůty 
pro podání nabídek. Účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení v zadávací lhůtě odstoupit. 
Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud se s účastníky zadávacího řízení 
nedohodne jinak, nebo pokud nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty. 

XV. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit, a to i bez udání 
důvodů v kterékoliv fázi zadávacího řízení a bez nároku úhrady nákladů účastníkovi za vyhotovení nabídky 
či jiných nákladů souvisejících se zadávacím řízením. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění 
či upřesnění podmínek této Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 

V zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu se nepostupuje podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ale dle Zásad Města 
Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených usnesením Rady města Štětí 
č. 2016/24/773 ze dne 14. 12. 2016. Odkazy na paragrafová znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou pouze metodickými odkazy pro účely tohoto 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které je účastník spolu s dalšími 
povinnostmi uvedenými v této Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace včetně jejich příloh 
povinen splnit. 

XVI. Přílohy 
 
1. Krycí list 
2. Čestné prohlášení dodavatele 
3. Specifikace požadovaného pojištění 

Děkujeme Vám za podání nabídky. 
 
Ve Štětí dne 22. 8. 2018 
 
 
…………………………………     ………………………………… 
Mgr. Tomáš Ryšánek       Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
starosta        místostarosta 
 
 
………………………………… 
Ing. Jitka Vinklerová 
vedoucí odboru ekonomického 
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