PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka:

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR

Evidenční číslo VZ:

otevřené řízení, ev. č. VZ Z2019-014443 interní evid. č. 099/2019/099

1.

2.

Označení zadavatele:
Název zadavatele

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo zadavatele

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Právní forma

Státní podnik - 301

IČO zadavatele

42196451

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za
újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového
vozidla.
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 66515200-5, název – Pojištění majetku
kód CPV 66516000-0, název – Pojištění odpovědnosti za škodu
kód CPV 66514110-0, název – Pojištění motorových vozidel
kód CPV 66516100-1, název – Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového
vozidla
3.

Použitý druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

4.

Označení účastníků zadávacího řízení

Poř.
číslo
nabídky

1.

Název účastníka
zadávacího řízení

Česká pojišťovna a. s.

Sídlo

Spálená 75/16, Nové
Město, 110 00 Praha 1

IČO

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)

45272956

42.732.141,-

Poř.
číslo
nabídky

2.

5.

Název účastníka
zadávacího řízení

Sídlo

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

Pobřežní 665/23, 186 00
Praha 8

IČO

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)

63998530

35.749.672,-

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků zadávacího řízení.
6.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru; cena
sjednaná ve smlouvě; označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Komise hodnotila v souladu s § 114 odst. 2 zákona ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší
nabídkové ceny. Předmětem hodnocení byla nabídková cena (NC) stanovená účastníky zadávacího řízení
dle kapitoly 9. zadávací dokumentace. Pro účely hodnocení byla rozhodná výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Komise seřadila nabídky účastníků zadávacího řízení dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po
nejvyšší s tím, že nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Název vybraného
účastníka
Číslo nab.

2.

7.

Sídlo, IČO

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

Pobřežní
665/23, 186
00 Praha 8
IČO 63998530

Nabídková
cena (cena
sjednaná ve
smlouvě)
v Kč bez DPH

35.749.672,-

Právní
forma

akciová
společnost

Označení poddodavatelů
dodavatele

zadavateli není známo, zda,
popř. jaká část VZ má být
plněna prostřednictvím
poddodavatele

Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení
bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)

Není relevantní.
8.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
(pokud k tomu došlo)

Není relevantní.

9.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)

Není relevantní.
10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění součástí
zadávací dokumentace)
S ohledem na předmět veřejné zakázky by její rozdělení na části nebylo účelné ani ekonomické.
12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Není relevantní, zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.

