Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
č. jednací: OU-10812/90-2014

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen zákon) oznamuje všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům údaje rozhodné pro výběr nejvhodnější nabídky

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Forma zadávacího řízení:

„Pojištění optických kabelů“
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na služby
Zjednodušené podlimitní řízení

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY
HODNOCENY
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

1
Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1
akciová společnost
60197501

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

2
Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
akciová společnost
61859869

3. Signature
ODŮVODNĚNÍ
VÝBĚRU NABÍDKY
Not
Verified
Pro zadání
veřejné
Digitally
signedzakázky bylo stanoveno základní kritérium ekonomické výhodnosti
nabídek,
která
bylaCyril
v podmínkách zadávacího řízení vymezena následujícími dílčími
by Doc. Ing.
hodnotícími
kritérii
(včetně
jejich stupně významu – váhy):
Klimeš, CSc.

Date: 2014.02.14
1. Celková
13:38:10
+01:00nabídková cena
2. Rozsah pojistného krytí

váha 80%
váha 20%

Hodnocení kritéria Celková nabídková cena
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny
(pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)
Slavia pojišťovna a.s.
Generali Pojišťovna a.s.

553.500,- Kč
103.560,- Kč

V kritériu Celková nabídková cena, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel
vymezil v zadávacích podmínkách, hodnotící komise nejlépe hodnotí nabídku uchazeče
Generali Pojišťovna, a.s., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.
Hodnocení kritéria Rozsah pojistného krytí
Nabídkám jednotlivých uchazečů byla v rámci dílčího hodnotícího kritéria přidělena níže
uvedená bodová ohodnocení (bodová hodnota je uvedena bez násobení vahou kritéria,
pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky).
Slavia pojišťovna a.s.
Generali Pojišťovna a.s.

85 bodů
100 bodů

Nabídka uchazeče Generali Pojišťovna a.s. byla hodnocena jako nejvýhodnější z důvodu
pojistného krytí bez omezení limity plnění.
Nabídka uchazeče Slavia pojišťovna a.s. je omezena maximálními ročními limity plnění:
- za škody způsobené pojistným nebezpečím „povodeň“ 2.500.000,- Kč
- za škody způsobené pojistným nebezpečím „vichřice“ 2.500.000,- Kč
- za škody způsobené pojistným nebezpečím „sesuv“ 2.500.000,- Kč
- za škody způsobené pojistným nebezpečím „odcizení“ 1.000.000,- Kč
- za škody způsobené pojistným nebezpečím „vandalismus“ 1.000.000,- Kč

4.

POŘADÍ NABÍDEK

Podle zvoleného způsobu hodnocení je celkové pořadí nabídek následující

Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Ulice

Město

PSČ

IČ

1.

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 132

Praha 2

120 84

61859869

2.

Slavia pojišťovna a.s.

Revoluční 1/655

Praha 1

110 00

60197501

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání
námitek.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li
potřebnou součinnost, aby mohla být smlouva v zákonem stanovené lhůtě uzavřena, může
zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Uchazeč druhý
v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost
potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

5. POUČENÍ
Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze ve lhůtě podle § 110 odst. 4 zákona
podat námitky. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější podle § 81 zákona.
V Ostravě dne 14. 2. 2014

___________________________
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor OU

