MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633
zastoupené starostou města André Jakubičkou
veřejný zadavatel

DATUM
EVIDENČNÍ ČÍSLO

22.11.2012
33-2012

PROTOKOL Z 1.JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
1. Název veřejné zakázky:
„Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Města Železný Brod“

2. Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:

Město Železný Brod
André Jakubičkou, starostou města
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
00262633

3. Složení komise:
Člen

Jméno

Funkce /začlenění v rámci organizace zadavatele

1. člen

Mgr. Josef Haas

tajemník Městského úřadu Železný Brod

2. člen

Ing. Daniel Mach

3. člen

Ludmila Neugebauerová

4.člen

Věra Sochorová

Městský úřad Železný Brod, finanční odbor

5.člen

Lenka Jäklová

Městský úřad Železný Brod, finanční odbor

MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a
regionálního rozvoje
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a
regionálního rozvoje

Komise pro hodnocení nabídek (dále jen „komise“) se sešla dne 22.11.2012 v 10.00 hod.
v kanceláři č. 300 Městského úřadu Železný Brod, budova A na svém prvním jednání ve věci výše
uvedené veřejné zakázky. Z jednání komise je pořízen tento protokol dle ustanovení § 75 odst. 5
zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“).
Komise se sešla v plném počtu a je usnášeníschopná. Členové komise byli poučeni o tom, že jsou
dle § 75 odst. 6 zákona povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí
v souvislosti s účastí v hodnotící komisi. Hodnotící komise převzala podklady - doručené nabídky
uchazečů - od komise pro otevírání obálek.
Všichni členové komise podepsali čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k veřejné
zakázce a rovněž ve vztahu k uchazečům.

4. Volba předsedy komise:
Členové komise se shodli na předsedovi komise, kterým byl zvolen Mgr. Josef Haas, který se ujal
řízení dalšího jednání.
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5. Seznam doručených nabídek:
Komise převzala doručené nabídky. Ze sedmi přímo oslovených poskytovatelů služeb
pojištění podali nabídku pouze 2 uchazeči. Členové komise prověřili úplnost nabídek uchazečů a její
soulad s požadavky uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
V zadávací dokumentaci byly uplatněny požadavky na předložení nabídek a byl popsán
způsob vyhodnocení - posouzení cenových nabídek na plnění zakázky za 1 rok a za 4 roky
(předpokládá se uzavření smlouvy na období 2013 - 2016).
Nabídka
č.

1.
2.

Jméno uchazeče
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Triglav pojišťovna, a.s.
Novobranská 544/1, 602 00 Brno

Nabídková cena
Cena za 1 rok
Cena za 4 roky
424 003,00 Kč

1 696 012,00 Kč

731 520,00 Kč

2 926 080,00 Kč

6. Posouzení nabídek:
Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 79 zákona provedla hodnocení nabídek podle
hodnotícího kritéria uvedeného ve výzvě uchazečům k podání nabídky. Zadavatel zvolil jako základní
hodnotící kritérium cenu s váhou 100%. U nabídek, které byly předloženy, členové komise posoudili
jejich úplnost. Na základě posouzení komise došla k následujícímu doporučení :
a) nabídka společnosti UNIQA pojišťovna a.s. neobsahuje některé formální náležitosti, které jsou
stanoveny zákonem, ale zadavatel na jejich doložení dostatečně neupozornil, pro
doporučujeme předsedovi komise, aby vyzval uchazeče k doplnění formálních náležitostí doložení prohlášení podle § 68 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
b) nabídka uchazeče obsahuje rozdílnou částku spoluúčasti v návrhu smlouvy a v nabídce,
komise doporučuje předsedovi komise vyzvat uchazeče k vysvětlení nabídky.
Žádost o vysvětlení nabídky bude zaslána v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

7. Ukončení jednání:
Jednání bylo ukončeno dne 22.11.2012 v 10:30 hodin.

V Železném Brodě dne 22.11.2012; zapsala : Ludmila Neugebauerová
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