PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY
ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na služby

Pojištění optických kabelů

ZADAVATEL:
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7,
701 03 Ostrava

1. PREAMBULE
Tato Výzva je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako
podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), na veřejnou zakázku na dodávky.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony vyjma
podání nabídky se provádí elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického
nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou
dostupné v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu
na https://zakazky.osu.cz.

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupená:
ve věcech veřejné zakázky:
IČ:
DIČ:

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
601 - Vysoká škola
prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc. – rektorem
Mgr. Marcel Pobořil
61988987
CZ 61988987

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu zadávacího řízení:
CPV 66515200-5 Pojištění majetku

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 800.000,- Kč.

3.3. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pojištění optických kabelů Ostravské univerzity
v Ostravě.
Podrobnější požadavky zadavatele, popřípadě další požadované podmínky
jsou uvedeny v Části 2 Zadávací dokumentace - Technické specifikaci, která tvoří
nedílnou součást zadávací dokumentace.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
4.1. Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se
ke lhůtě plnění:
4.1.1. Předpokládaný termín zahájení poskytování služeb
1. 3. 2014
4.1.2. Požadovaný termín ukončení poskytování služeb
28. 2. 2018
Lhůta plnění je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení.

4.2. Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je Ostrava, pokud není v zadávací
dokumentaci uvedeno jinak.

5. JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
5.1. Obsah jiných požadavků
Zadávací dokumentace je zpracována ve spolupráci s pojišťovacím makléřem
FIXUM a.s., IČ 25 38 88 86, se sídlem Ostrava – Muglinov, Muglinovská 270/105,
PSČ 712 00, který byl zadavatelem pověřen vedením a zpracováním předmětného
pojistného zájmu.

6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
6.1. Kvalifikace dodavatele
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek
prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění
v § 50 odst. 1 zákona):
- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
Bližší podrobnosti vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
7.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky.

7.2. Dílčí hodnotící kritéria
Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
Celková nabídková cena
Rozsah pojistného krytí

váha 80%
váha 20%

Bližší podrobnosti vztahující se ke způsobu hodnocení nabídek podle
hodnotících kritérií jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

8. PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
S NABÍDKAMI
8.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 2. 2014 v 10:00 hod.

8.2. Adresa pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně
podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty
do 10:00 hodin) na adresu: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7,
701 03 Ostrava.
Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou:
Mgr. Marcel Pobořil
E-mail:
marcel.poboril@osu.cz
Tel.: 597 091 018

Ing. Klára Kojdecká
E-mail:
klara.kojdecka@osu.cz
Tel.: 597 091 043

Mgr. Kateřina Říhová
E-mail:
katerina.rihova@osu.cz
Tel.: 597 091 026

8.3. Podání nabídky poštou
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik
podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou Ostravské univerzity
v Ostravě na adrese výše uvedené.

8.4. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. 2. 2014 v 10:05 hod.
v sídle zadavatele, zasedací místnost v 3. NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají
právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele a zástupci
uchazečů (max. 1 osoba za jednoho uchazeče).

9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
9.1. Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací
dokumentace
je
na https://zakazky.osu.cz/vz00000633.

poskytována

dálkovým

přístupem

9.2. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Za poskytnutí zadávací dokumentace nepožaduje zadavatel úhradu.
Veškeré ostatní nezbytné údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
V Ostravě dne 28. 1. 2014

Prof.
RNDr. Jiří
Močkoř,
DrSc.
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