Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

"Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění v Brně"
zad á van ou v e zj ed n od u š en é m p od li m itn í m ří ze n í
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I.
Název:
Sídlo:
Právní forma:

Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nezapisovaná do veřejného rejstříku
62156462
CZ62156462
https://zakazky.jamu.cz/

IČO:
DIČ:
Profil zadavatele:
(dále jen „zadavatel“)
Zastoupena:
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
Kontaktní osoba:
Helena Korábová, tel.: 542 591 121, e-mail: korabova@jamu.cz

Zadavatel vymezuje zadávací podmínky veřejné zakázky „Pojistný program Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně" touto zadávací dokumentací, jejíž součástí je výzva k podání nabídek
a přílohy, takto:

II. Podrobná specifikace předmětu plnění
(1) Předmětem veřejné zakázky je:
‐ pojištění movitého a nemovitého majetku,
‐ havarijní pojištění motorových vozidel,
‐ pojištění odpovědnosti,
‐ pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
(2) Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen v příloze č. 1 – Pojistný program
této zadávací dokumentace, která je její nedílnou součástí.

III. Vyhrazená změna závazku
(1) Zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy
v případě budoucí změny hodnoty pojištěného majetku, pořízení dalších vozidel, rozšíření pojistného
krytí stávajících pojistných smluv v souladu se změnou pojistného zájmu klienta. Předpokládaná
hodnota takto vyhrazených změn závazku ze smlouvy v průběhu celé doby pojištění bude činit max.
25 %.
(2) Zadavatel v souladu s § 100 odst. 3 zákona si vyhrazuje změnu závazku na poskytování
nových pojišťovacích služeb s vybraným dodavatelem zadat v jednacím řízení bez uveřejnění. Nové
pojišťovací služby budou spočívat ve sjednání dalších pojistných produktů v případě změny
pojistného zájmu zadavatele v průběhu celé minimální doby plnění, tj. v průběhu 48 měsíců.
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IV. Místo plnění a jeho prohlídka
(1) Místem plnění veřejné zakázky je území ČR, u vybraných druhů pojištění území Evropy
(uvedeno v příloze č. 1 – Pojistný program).
(2) Pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky není prohlídka místa plnění nezbytná,
proto se nekoná, a to ani v objektu, na němž je lokalizován možný vznik maximální majetkové škody,
tj. v Divadle na Orlí. V této lokalitě bylo makléřem provedeno hodnocení rizik včetně odhadu
maximální možné škody, zpráva o riziku je k dispozici u makléře na vyžádání účastníkem.

V. Doba plnění
(1) Plnění předmětu veřejné zakázky bude zajištěno pojistnou smlouvou uzavřenou na dobu
v minimální délce trvání 48 měsíců, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2023 ve čtyřech ročních pojistných
obdobích s možností automatické opakované obnovy pojistné smlouvy o jeden rok po uplynutí 48
měsíců.

VI. Obchodní podmínky
(1) Zadavatel požaduje předložit v nabídce návrh pojistné smlouvy. Zadavatel umožňuje
účastníkům veřejné zakázky v nabídce předložit více smluv pro jednotlivé pojistné produkty. Návrh
smluv musí po obsahové stránce bezvýhradně splňovat veškeré podmínky zadávacího řízení,
požadavky uvedené v zadávací dokumentaci i rozsah nabídky účastníka.
(2) Návrh smlouvy bude obsahovat ujednání, dle kterého bude mít zadavatel právo smlouvu
vypovědět k výročí uzavření smlouvy, sdělí-li to dodavateli alespoň 6 týdnů předem. Právním
jednáním dodavatele neskončí vztah z pojistné smlouvy z žádného důvodu a žádným způsobem
v kratší době než 8 týdnů ode dne, kdy právní jednání dojde zadavateli, nebude-li stranami ujednáno
jinak.
(3) Účastník zahrne do smlouvy ustanovení o platebních podmínkách: Platby pojistného
budou prováděny v české měně 4x ročně vždy k 1. dni daného čtvrtletí příslušného roku. Platby
budou hrazeny zadavatelem na účet zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o., Příkop 838/6,
Zábrdovice, 602 00 Brno-střed, IČO 29368325, na základě jím vystavené faktury se splatností 21 dní
ode dne obdržení faktury. Pojistné se považuje za uhrazené dnem odeslání na účet Eurovalley s.r.o.

VII. Požadavky na varianty nabídek
(1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky nejsou přípustné.

VIII. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
(1) Nabídková cena za nabízené plnění veřejné zakázky bude nezaměnitelně uvedena
absolutní částkou ve formě celkového pojistného za celou veřejnou zakázku po všech poskytnutých
slevách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Účastník uvede nabídkovou cenu za
12 měsíců trvání pojištění.
(2) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka ke splnění předmětu veřejné
zakázky v jeho plném rozsahu a krýt možná rizika (výkyvy trhu, inflace, aj.).
(3) Účastník uvede nabídkovou cenu v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace. Nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena vč. DPH.
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
(4) Nabídkovou cenu uvede účastník v textu smlouvy. v případě rozporu mezi cenou
uvedenou účastníkem v krycím listu nabídky a v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita
cena zapsaná v textu smlouvy.
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(5) Dodavatel, který není plátcem DPH, uvede nabídkovou cenu jen jako konečnou částku;
tato částka bude předmětem hodnocení.

IX. Požadavky a doporučený způsob zpracování nabídky
(1) Způsob a jazyk podání nabídek stanovuje výzva k podání nabídek.
(2) Nabídka musí obsahovat:
a. identifikační údaje dodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona,
b. doklady k prokázání splnění kvalifikace,
c. výpočet nabídkové ceny,
d. závazný návrh smlouvy,
e. veškeré pojistné podmínky, doložky a smluvní ujednání vztahující se k předkládané
nabídce,
f. v případě společné účasti dodavatelů každým z nich podepsaný dokument
o rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel vyžaduje, aby
odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně
a nerozdílně,
g. další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.
(3) Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala následující části a jim odpovídající
dokumenty v tomto pořadí:
a. krycí list nabídky,
b. doklady k prokázání kvalifikace,
c. výpočet nabídkové ceny,
d. závazný návrh smlouvy,
e. ostatní dokumenty.
(4) Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

X. Zadávací lhůta
(1) Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Po tuto dobu nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit.

XI. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
(1) Účastník, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli
příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, které budou již ze strany účastníka podepsány. Čistopis
smlouvy musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky; tím není dotčen odst. 3.
(2) Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky účastníka byl účastníkem podepsaný
návrh smlouvy. Nabídku je totiž nutné archivovat v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení
předložena, a tak po dobu realizace veřejné zakázky není vhodné, aby smlouva podepsaná oběma
smluvními stranami byla součástí nabídky.
(3) Zadavatel si vyhrazuje právo projednat s vybraným dodavatelem konečné znění smlouvy
a upřesnit jej před podpisem, s výjimkou podstatných náležitostí a okolností, která by mohly mít vliv
na průběh či výsledek zadávacího řízení.
(4) Zadavatel upozorňuje, že nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem dle § 122
odst. 4 zákona, je zadavatel povinen vyzvat vybraného dodavatele (je-li právnickou osobou)
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a,
b. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména
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•
•
•
•

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

XII. Vysvětlení zadávacích podmínek
(1) Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných
zakázek na https://zakazky.jamu.cz/) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.
Žádost je nutno doručit ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena
v následujícím odstavci. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení
zadávacích podmínek nevyřizovat.
(2) Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
(3) Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích
podmínek i bez jejich předchozí žádosti. Zadavatel je poskytne pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

XIII. Zrušení zadávacího řízení
(1) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem. Za důvod
hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro který nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. zjištění zadavatele,
že na předmět plnění nemá dostatek finančních prostředků, nebo v případě, že došlo k výraznému
pohybu na trhu, jehož výsledkem je ekonomická neefektivnost požadovaného předmětu plnění.
(2) Zadavatel je dále oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů dle § 127 odst. 2 písm. e)
zákona v případě, že neobdrží dotaci z prostředků státního rozpočtu, z kterých má být veřejná zakázka
hrazena.
(3) O zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně písemně informovat všechny
účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

XIV. Výhrada oznámení na profilu
(1) Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost, že oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.

XV. Přílohy zadávací dokumentace
(1) Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Pojistný program
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona
a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona
V Brně dne 04. 02. 2019

Ing. Josef
Vinkler

Digitálně podepsal Ing. Josef Vinkler
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-62156462,
o=Janáčkova akademie múzických
umění v Brně [IČ 62156462],
ou=1001170, cn=Ing. Josef Vinkler,
sn=Vinkler, givenName=Josef,
serialNumber=P310163
Datum: 2019.02.04 07:44:15 +01'00'
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Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního odboru

