Statutární město Třinec

Název
zadavatele:

Statutární město Třinec

Sídlo:

Jablunkovská 160
73961 Třinec

IČO:

00297313

Č. j.:

MMT/71407/2021

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky
„Komplexní pojištění statutárního města Třinec na období 2022 a 2023“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000042“
V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem
"Komplexní pojištění statutárního města Třinec na období 2022 a 2023" rozhodl na základě provedeného
posouzení a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky takto:

Pořadí nabídky:

2

Pořadové číslo nabídky:

1

Název:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo:

Pobřežní 665/23
18600 Praha

IČO:

63998530

Datum a čas doručení nabídky:

22.10.2021 15:54

Nabídková cena:

4725900

Pořadí nabídky:

1

Pořadové číslo nabídky:

2

Název:

DIRECT pojišťovna, a.s.

Sídlo:

Nové sady 996/25
60200 Brno

IČO:

25073958

Datum a čas doručení nabídky:

24.10.2021 21:13

Nabídková cena:

4200120

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky "Komplexní pojištění statutárního města Třinec na období 2022 a 2023":

Statutární město Třinec

Název:

DIRECT pojišťovna, a.s.

Sídlo:

Nové sady 996/25
60200 Brno

IČO:

25073958

Nabídková cena:

4200120

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel ve své nabídce předložil čestné prohlášení dodavatele o prokázání způsobilosti a kvalifikace v
rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. (ze dne 23.10.2021). Dále předložil Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vedeného podle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. (aktualizace k 21.10.2021, evid. č.
W21100004599, el. podepsáno MMR dne 21.10.2021 ) A pro poddodavatele (Pojišťovna VZP, a.s.) - Výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. (aktualizace
k 22.10.2021, evid. č. W21100004976, el. podepsáno MMR dne 22.10.2021 )
Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:
- provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů, v rozsahu odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část
B bod 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 18,,
- provozování činností souvisejících s pojišťovací činností:
- zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví,
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob,
- šetření pojistných událostí,
Přílohou je zpráva o hodnocení nabídek.

Poučení
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu s § 242 odst. 2 ZZVZ musí být zadavateli
doručeny do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele podle § 123 ZZVZ.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o
námitkách podle § 246 odst. 1 písm. a) ZZVZ uzavřít smlouvu.
Účastník zadávacího řízení se může v souladu s § 243 ZZVZ písemně vzdát práva podat námitky
zadavateli. V takovém případě bude moci být smlouva s vybraným dodavatelem uzavřena i dříve.
V Třinci dne 15.11.2021
Mgr. Ewa Sniegonová, pověřená zastupováním vedoucího odboru právního
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