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Bc. Jindřiška Vavřinová, tel.: +420 221 813 062, email: jindriska.vavrinova@mze.cz 
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Ministerstvo zemědělství plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1) 
písm. b) zákona pro státní příspěvkové organizace a organizační složky státu, a to na základě 
Smluv o centralizovaném zadání, jejímiž dalšími účastníky jsou subjekty v působnosti resortu 
(dále také „pověřující zadavatelé nebo „zadavatelé“) uvedení v příloze č.6 
 
 

2 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
2.1.   VYMEZENÍ DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení s 
následným využitím elektronické aukce dle §§ 96 a násl. zákona. Zadávací dokumentace 
obsahuje souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování nabídky. Veřejná 
zakázka je zadávána za účelem uzavření Rámcové pojistné smlouvy (dále jen ,,Rámcová 
smlouva") s jedním uchazečem v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) zákona, a to do 
31.12. 2018. 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 99 zákona vyhrazuje opční právo na poskytnutí 
dalších služeb, jež jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Předmětem opčního práva je 
pojištění nově nabytého majetku, nově vzniklých rizik, obnova či zvýšení limitů pojistného 
plnění a to nad rámec požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Opčního práva bude 
zadavatel oprávněn využít ve vztahu k uchazeči, s nímž bude uzavřena Rámcová smlouva, 
resp. dílčí pojistné smlouvy na plnění veřejné zakázky, a to na základě jednacího řízení bez 
uveřejnění. 
Zadavatel předpokládá využití opčního práva na poskytnutí služeb, jež jsou předmětem plnění 
této veřejné zakázky. Opční právo bude realizováno nejpozději do 3 let ode dne uzavření 
Rámcové smlouvy na původní veřejnou zakázku. 

 
2.2.   VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ROZSAHU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění souboru pojišťovacích služeb pro Ministerstvo 
zemědělství a pro jeho rezortní organizace. 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména zajištěni pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění vozidel a dodatkové 
pojištění vozidel. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky není zajištění služeb 
pojišťovacího zprostředkovatele („pojistného makléře či agenta“). Podrobně rozepsaný 
předmět plnění veřejné zakázky je uveden v příloze 3 této zadávací dokumentace – Souhrnné 
informace k pojistnému programu. 
V příloze č. 2 této zadávací dokumentace - Seznam vozidel + nabídkové pojistné je uveden 
aktuální seznam vozidel, na které se bude pojištění vztahovat. 
 
 

2.3.    KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předmět plnění          kód CPV 
 
Pojištění           66510000-8 
Pojištění motorových vozidel        66514110-0 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 66516100-1 
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3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky vč. opce činí …………….,- Kč bez DPH (dle 
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 15 zákona), pojistná doba je do 
………………... 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití opce činí ……………,- Kč bez DPH. 
 
Předpokládaná hodnota opčního práva činí …………..,- Kč bez DPH. 
 

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JAZYK NABÍDKY 

 

4.1 Doba plnění veřejné zakázky 

 
Doba plnění veřejné zakázky: do 31.12. 2018 
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky stanovil zadavatel na 1.7. 2015 (za 
předpokladu řádného ukončení zadávacího řízení a podepsání Rámcové smlouvy s vybraným 
uchazečem). Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení plnění veřejné zakázky. 
 

4.2 Místo plnění veřejné zakázky 

 
Česká republika a další státy uvedené v § 4 vyhlášky Ministerstva financí 205/1999 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
 
 

5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

 
5.1 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
 
Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona 
a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona předložit za 
podmínek stanovených v § 127 zákona výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
Výpis Ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 
 
5.2 Zahraniční seznam dodavatelů 
 
Zadavatel přijme dle § 143 zákona výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční 
certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či 
místo podnikání, popřípadě bydliště ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či 
zahraniční certifikát vydán, popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve 
státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li takto 
mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. 
 
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničního certifikátu vyplývá, že 
zahraniční dodavatel prokázal splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů, nahrazuje 
výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát splnění: 
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 základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, 

 profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona a) až d) nebo  

 technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou 
kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) zákona. 

Pokud dodavatel použije výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát dle 
§ 143 zákona, zadavatel požaduje rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace 
podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona. 
 
Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce a musí být platný 
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 
 
5.3 Prokázání kvalifikace subdodavatelem nebo u společné nabídky 
 
 1) Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn 
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

 a. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 
 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 

subdodavatelem a 
 
b. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

 k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 
 věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
 zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 

podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. 
 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 
§ 54 písm. a) zákona. 
 
 2) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní 

kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesní kvalifikační 
předpoklad podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle      
§ 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. 
3) Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, jsou povinni předložit zadavateli 
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které 
je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli          
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky,  
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
 
 

5.4 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 
 
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného 
v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem 
a veřejným zadavatelem. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční 
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého 
jazyka. 
 
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce. 
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5.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 
Dodavatel ve své nabídce předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva 
podle § 82 zákona, před jejím uzavřením předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 
 
 
5.6 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení 
čestného prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované 
údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být zároveň předložena 
plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
5.7 Změny v kvalifikaci 
 
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat 
kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně 
oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v 
plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. 
 
 

6 VYMEZENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ A JEJICH PROKAZOVÁNÍ 

 

6.1 Základní kvalifikační předpoklady podle § 53, odst. 1 písm. a) až k) zákona 

 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzení 
za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště. 

 
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 dnů ke dni 

podání nabídky. 
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

 
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 dnů ke dni 

podání nabídky. 

 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení. 

 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů. 

 
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení. 

 
e) který není v likvidaci. 

 
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení. 

 
f) který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 
 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ne starší 90 dnů ke dni 

podání nabídky 

a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení.  

 
g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 
 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení. 
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele. 

 
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. c) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce ne starší 90 dnů ke 

dni podání nabídky. 

 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů. 
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení. 

 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení. 

 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle § 53 

odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení.  

 
Pro účely prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c), 

d), e), f) ve vztahu ke spotřební dani, g), i), j), k) zákona mohou uchazeči použít vzor čestného 

prohlášení, který je uveden v příloze č. 7 této zadávací dokumentace. 

 

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) zákona 

 
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto 
doklady: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne 
starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky (postačí prostá kopie dokladu), 

 
 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (dle zákona č,.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o 
změně některých souvisejících zákonů, resp. zákona č,.277/2009 Sb., o pojišťovnictví), 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (postačí prostá kopie dokladu). 
 
 

6.3 Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 zákona 

 
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele 
předložit tyto doklady: 
Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Přílohou tohoto 
seznamu musí být: 

 osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
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zadavateli, nebo 

 osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle odrážky druhé od této osoby získat z důvodů spočívajících na 
její straně. 

 
Významnou službou se rozumí uzavření alespoň 3 pojistných smluv k pojištění vozidel 
(havarijní pojištění vozidel a odpovědnosti z provozu vozidla) – flotil, z toho alespoň jedna o 
minimálním počtu 1000 vozidel. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam (reference) předložený 
dodavatelem pravdivý  a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních 
zakázek. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly 
zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit a následně dodavatele z 
účasti v zadávacím řízeni vyloučit. 
 
 

6.4 Požadavky zadavatele v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona 

 
Zadavatel požaduje kromě prokázání splnění základních, profesních a technických 
kvalifikačních předpokladů předložit čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a 
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; čestné prohlášení musí být podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
 
 

6.5 Nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona 

 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
stanovenou v § 58 zákona, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
Zadavatel dodavateli vyloučení z účasti v zadávacím řízení bezodkladně písemně oznámí s 
uvedením důvodů. 
 
 
 

7 OSTATNÍ POŽADAVKY V SOULADU S USTANOVENÍM § 68 odst. 3 ZÁKONA: 

 
 
Obsahem nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona následující 
dokumenty: 
 

 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele. V případě, že nikdo ze statutárních orgánů nebo 
členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek 
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele nebyl, požaduje 
zadavatel tuto skutečnost také čestně prohlásit. 

 Má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek. 



                                                                                                     Pojištění motorových vozidel 

9 

 

 Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 
Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 zákona jako přílohu    
č. 4 této zadávací dokumentace - Prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 zákona. 
 

8 Obchodní podmínky 

 
 
8.1 Návrh Rámcové smlouvy a návrh dílčí pojistné smlouvy 
 
Zadavatel má v úmyslu uzavřít na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
s vybraným uchazečem Rámcovou smlouvu obsahující základní práva a povinnosti smluvních 
stran a postup uzavírání dílčích pojistných smluv. Centrální zadavatel a jednotliví pověřující 
zadavatelé na základě Rámcové smlouvy budou následně uzavírat v souladu s § 92 odst. 1 
písm. a) zákona dílčí pojistné smlouvy pro pojištění vozidel ve své flotile, a to na základě 
písemné výzvy k poskytnutí plnění (objednávky), jež bude návrhem na uzavření dílčí pojistné 
smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy (objednávky) uchazečem, jež bude přijetím návrhu 
dílčí pojistné smlouvy. 
 
Bližší informace o obchodních podmínkách jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací 
dokumentace - Souhrnné informace k pojistnému programu a příloze č. 5 této zadávací 
dokumentace – Návrh Rámcové smlouvy (závazný vzor). 
 
Uchazeči jsou povinni předložit v nabídce jediný návrh Rámcové smlouvy, a to na celý 
předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu využijí vzorový návrh Rámcové smlouvy, 
který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. 
 
Uchazeči nejsou oprávněni činit změny či doplnění vzorového návrhu Rámcové smlouvy, 
vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná místa). V případě 
nabídky podávané společně několika dodavateli jsou uchazeči oprávněni upravit návrh 
Rámcové smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost. Uchazeči 
jsou povinni k návrhu Rámcové smlouvy předložit jako přílohu č. 1 své obchodní podmínky. 
 
Návrh Rámcové smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné 
moci, musí být v nabídce za návrhem uvedené Rámcové smlouvy předložena plná moc v 
originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
Uchazeči jsou povinni zpracovat a v nabídce předložit návrh dílčí pojistné smlouvy 
(objednávky) v českém jazyce. Návrh dílčí pojistné smlouvy (objednávky) musí obsahovat 
veškeré pojistné podmínky a doložky, na které se Rámcová nebo dílčí pojistná smlouva 
odvolává. 
 
Návrh dílčí pojistné smlouvy (objednávky) bude předložen jak písemně, tak i v elektronické 
podobě (na nosiči dat ve formátu MS Word. příp. MS Excel). V případě rozporů mezi listinnou 
a elektronickou podobou návrhu dílčí pojistné smlouvy (objednávky) bude rozhodující listinný 
návrh. 
 
Údaje uvedené v písemném návrhu dílčí pojistné smlouvy (objednávky) uchazeče se nesmí 
lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. 
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8.2 Zadavatel nepřipouští překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez využití 
opce. 
 
8.3 Ostatní obchodní podmínky 
 
8.3.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zvolit kdykoliv v průběhu platnosti pojistné smlouvy 
pojišťovacího zprostředkovatele předmětné pojistné smlouvy  (,,pojistného makléře nebo 
agenta") ve smyslu § 7 a 8 zákona č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 
samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.  
 
8.3.2 v případě rozporu mezi pojistnými podmínkami uchazeče a Rámcovou smlouvou nebo 
dílčí pojistnou smlouvou mají ustanovení Rámcové smlouvy nebo dílčí pojistné smlouvy 
přednost. 
 
8.3.3. Zadavatel a pověřující zadavatelé si vyhrazují právo Rámcovou smlouvu neuzavírat v 
případě, že tato je pro zadavatele či pověřující zadavatele zjevně nevýhodná. 
 

9 Pokyny pro zpracování a členění nabídky 

 
9.1 Pokyny pro zpracování nabídky 
 

 Uchazeč je v souladu s § 69 zákona oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

 Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízeni. 
Zadavatel předpokládá, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, termíny a 
specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Zároveň je 
uchazeč povinen použít ve své nabídce stejnou terminologii a výrazy, jaké jsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci (např. názvy pojistných rizik, pořadí pojistných rizik, 
další podmínky pojištění atd.) Rozsah pojistného krytí, včetně smluvních ujednání, 
musí být dodržen. Každý uchazeč musí předložit nabídku na všechny druhy pojištění 
požadované v rámci veřejné zakázky. Pokud nabídka uchazeče bude obsahovat pouze 
dílčí pojištění veřejné zakázky nebo jiným způsobem nebude odpovídat požadavkům 
zadavatele, bude to mít za důsledek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další 
účasti v zadávacím řízení. 

 Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci. 

 Zadavatel požaduje, aby nabídky byly předloženy jak v originále, tak i jedné kopii, 
včetně elektronické podoby nabídky (např. texty doc, tabulky xls), z důvodu 
zjednodušení administrace a případné kontroly zadávacího řízení veřejné zakázky. 

 Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace budou, včetně veškerých 
požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek bude na první 
straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče a 
údajem, zda se jedná o originál či kopii. Originál svazku musí být na titulní straně 
označen jako „Originál“, kopie jako ,,Kopie". V případě rozporů mezi jednotlivými 
výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky. Každý 
svazek včetně veškerých případných příloh bude dostatečným způsobem zajištěn proti 
manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci 
s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými 
bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše 
uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky budou dále dostatečně jedinečné 
tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel 
doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek 
opatřených podpisem uchazeče a jeho razítkem. 
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 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být 
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v případě podpisu 
jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění doložen/a v 
nabídce. 

 Veškeré doklady budou vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. 
Žádný doklad nebude obsahovat opravy, přepisy či jiné úpravy, které by zadavatele 
mohly uvést v omyl. 

 Všechny listy nabídky budou očíslovány nepřetržitou číselnou řadou počínající číslem 
1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady, resp. jejich úředně 
ověřené kopie, které nemusí být očíslovány. 

 Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, bude vyplněn, 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a uvedeno datum 
podpisu. 

 
9.2 Členění nabídky 
 

 Obsah nabídky 

 Krycí list nabídky - příloha č. 1 této zadávací dokumentace 

 Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace 

 Podepsaný návrh Rámcové smlouvy vč. příloh 

 Podepsaný návrh dílčí pojistné smlouvy (objednávky) 

 Veškeré pojistné podmínky, doložky a smluvní ujednání vztahující se k předkládané 
nabídce 

 Čestné prohlášení o splnění požadovaného rozsahu pojištění a o zachování sazeb po 
dobu plnění veřejné zakázky. 

 Čestné prohlášení uchazeče, z jehož obsahu bude zřejmé, že skutečnosti uchazečem 
uvedené v předkládaném návrhu dílčí pojistné smlouvy nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

 Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky 

 Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky 
 

10 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
 
Uchazeči ve svých nabídkách doloží výpočet nabídkové ceny předložením konkrétních cen 
za jednotlivé položky v rámci přílohy č. 2 této zadávací dokumentace - Seznam vozidel a 
nabídkové pojistné. 
 
Uchazeč stanoví nabídkové ceny za jednotlivé položky uvedené v příloze č. 2 této 
zadávací dokumentace - Seznam vozidel a nabídkové pojistné a při stanovení 
nabídkových cen musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude 
nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném rozsahu. 
 
Nabídkové ceny za jednotlivé položky uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – 
Seznam vozidel a nabídkové pojistné budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a 
nepřekročitelné po dobu plnění veřejné zakázky. Celková výše pojistného může být 
upravena pouze v případech změn daňových předpisů nebo změn právních předpisů 
týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel. 
 
Veškeré údaje o nabídkové ceně musí být uvedeny v korunách českých. 
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Základním hodnotícím kritériem pro účely zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 
cena, tj. celková nabídková cena za pojištění veškerých vozidel ve flotile centrálního 
zadavatele a pověřujících zadavatelů na období 1 roku (12 měsíců).  
 
Pro účely hodnocení1 budou v případě havarijního pojištění sečteny všechny v úvahu 
připadající varianty havarijního pojištění uvedené v pŕíloze č. 2 této zadávací dokumentace 
– Seznam vozidel a nabídkové pojistné. 
 
Po uzavření Rámcové smlouvy Centrální zadavatel a jednotliví pověřující zadavatelé 
vyberou rozsah pojištění svého vozového parku dle vlastního uvážení, tj. samostatně určí 
variantu havarijního pojištění (případně rozhodnou, že některá vozidla havarijně nepojistí), 
povinného ručení a rozsah doplňkových pojištění, a to dle nabídky vybraného dodavatele 
(pojistitele), resp. pravidel stanovených Rámcovou smlouvou. Vybraný dodavatel 
(pojistitel) bude povinen rozhodnutí centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů 
respektovat a v tomto rozsahu posléze s daným zadavatelem uzavřít dílčí pojistnou 
smlouvu. 
 

11 Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci 

 
Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

 

Písemná žádost musí být dle § 49 odst. 1 zákona zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních 

dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

dodavatele. Zadavatel zároveň uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti 

stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.  

 

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou 

formou. Jakýkoliv další způsob (např. osobní jednání, telefonicky, apod.) je vyloučen. 

Zadavatel doporučuje, aby pro právní čistotu zadávací procesu byla veškerá komunikace se 

zadavatelem vedena pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje / profilu 

zadavatele. Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatele a 

elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. 

 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti. 
 

12 Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

Uchazeč může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku v českém nebo 

slovenském jazyce, a to: 

 elektronickými prostředky, nebo 

 v listinné podobě (zadavatel listinnou formu upřednostňuje). 

 

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

                                                 
1
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V případě společného podání nabídky budou v krycím listu nabídky uvedeny identifikační 

údaje všech uchazečů. 

 

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči nebo je 

zároveň subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.  

 

Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

Lhůta pro podání nabídek: xx.xx.xxxx, xx:xx hodin 

 

Adresa pro elektronické podání nabídek: doplnit URL adresu zakázky dle EZAKu 

 

Adresa pro listinné podání nabídek:  Ministerstvo zemědělství 

      Těšnov 65/17 

      110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

Nabídky podávané elektronickými prostředky 

 

Nabídky podávané v elektronické podobě uchazeči doručí do konce lhůty pro podání nabídek, 

a to prostřednictvím elektronického nástroje na výše uvedené elektronické adrese.  

 

Uchazeč, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky 

držitelem kvalifikovaného certifikátu. Uchazeč je povinen podat nabídky prostřednictví 

kontaktní osoby uvedené na krycím listu nabídky a uvedeného elektronického kontaktu, jehož 

prostřednictvím bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení. 

 

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i uchazeči povinni používat, při využití 

elektronických prostředků, výlučně elektronické prostředky dle § 149 zákona. 

 

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě 

kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto 

uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Uchazeč je oprávněn podat 

nabídku prostřednictvím této kontaktní osoby.  

 

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout 

velikost cca 25 MB (je ale možné vložit více dokumentů). Uchazeč musí být připojen k síti 

Internet a mít zajištěný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. 

Bližší informace nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny na adrese 

https://zakazky.eagri.cz/test_index.html. 

 

Nabídky podávané v listinné podobě 

 

Nabídky podávané v listinné podobě uchazeči doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to 

do podatelny na výše uvedené adrese zadavatele. Nabídky je možné doručit v pracovních 

dnech v úředních hodinách podatelny, tedy od 9:00 hodin do 15:00 hodin, a v poslední den 

lhůty pro podání nabídek do stanovené hodiny.  

https://zakazky.eagri.cz/test_index.html
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Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 

Pro účely stanovení pořadových čísle podaných nabídek v případě podávání nabídek v listinné 

i elektronické podobě přiřazuje zadavatel podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných 

číselných řadách.  

 

13 Zadávací lhůty dle ustanovení § 43 zákona 

 

 Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 

 Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 

 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

 Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se 
zákonem uzavřít Rámcovou smlouvu, až do doby uzavření Rámcové smlouvy podle § 
82 odst. 4 zákona nebo do doby zrušeni zadávacího řízeni. 

 Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží, konec zadávací lhůty se posouvá o 
dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení  
rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, 
ve které zadavatel nesmí uzavřít podle zákona Rámcovou smlouvu. 

 Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen ,,Úřad“), zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty se posouvá o 
dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po 
nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, 
je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v 
takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta 
neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné 
opatření podle § 118 odst. 1 zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen 
informovat dotčené uchazeče a zájemce. 
 

14 Kritéria a způsob hodnocení nabídek 

 14. 1  Hodnotící kritéria 

 
Základním hodnotícím kritériem je, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona, 
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 rok plnění. 
 
Celková nabídková cena stanovená pro účely hodnocení za plnění v období 1 roku dle 
bodu 10 této zadávací dokumentace bude uvedena v požadovaném členění do přílohy č. 2 
této zadávací dokumentace - Seznam vozidel a nabídkové pojistné a do přílohy č. 1 této 
zadávací dokumentace - Krycí list nabídky (vzor). 
 

14. 2  Způsob hodnocení nabídek formou elektronické aukce 

 
Hodnocení nabídek proběhne v souladu s § 96 a 97 zákona formou elektronické aukce 
(dále jen ,,e-aukce"). Před zahájením e-aukce bude provedeno posouzení a hodnocení 
nabídek a pořízena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona (dále jen 
,,předběžné hodnocení"). 
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Zadavatel v souladu s § 96 zákona stanovil následující podmínky a pravidla pro průběh 
hodnocení formou elektronické aukce: 
 
A. Po předběžném hodnocení ve smyslu § 97 odst. I zákona zadavatel vyzve uchazeče, 

kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty 
do elektronické aukce, a to prostřednictvím výzvy k podání nových aukčních hodnot. 
Výzva k podání nových aukčních hodnot bude uchazečům zaslána nejpozději 2 
pracovní dny před uskutečněním vlastní elektronické aukce. Pro tento účel uchazeč 
v krycím  listu nabídky uvede e-mailový kontakt, na který mu má být tato výzva 
zaslána. 
 

B. Ve výzvě k podání nových aukčních hodnot budou uchazečům sděleny přihlašovací 
údaje do systému, prostřednictvím kterého bude elektronická aukce probíhat, a termín 
konání tzv. zkušební aukce. V rámci uvedeného termínu se zástupce zadavatele 
telefonicky spojí s kontaktní osobou uchazeče, která bude na základě údajů 
předložených uchazečem v jeho nabídce oprávněna provádět licitaci (osoba oprávněná 
jednat jménem či za uchazeče), a společně provedou fiktivní licitaci za účelem ověření 
správného nastavení hardware a software na uchazečově pracovní stanici (počítači), 
pochopení obsluhy systému na straně uchazeče a funkčnosti přiděleného 
uživatelského účtu (přihlašovací jméno a heslo). Pro tento účel uchazeč v krycím listu 
nabídky uvede telefonický kontakt, prostřednictvím, kterého bude možno zkušební 
aukci provést. 

 
C. Ve výzvě k podání nových aukčních hodnot bude uchazečům dále sdělen termín konání 

vlastní (ostré) elektronická aukce. Minimální délka trvání elektronické aukce bude 30 
minut. Ostré kolo e-aukce bude vždy prodlouženo tak, že zbývající čas ostrého kola 
bude navýšen na pět (5) minut, a to v případě, že se v posledních pěti (5) minutách 
ostrého kola změní v důsledku licitace hodnota nejvýhodnější nabídky (nabídky na 
prvním místě). Počet prodloužení elektronické aukce není nikterak omezen. 

 
D. Během průběhu elektronické aukce budou každému uchazeči poskytovány následující 

informace: 
 
- informace o tom, zdali je nabídka uchazeče aktuálně nejvýhodnější („1.") či nikoliv 

(„>1”, tedy bez uvedení pořadí od 2. místa dále); 
- informace o nejlepších aukčních hodnotách v rámci jednotlivých položek nabídky; 
- informace o celkové hodnotě aktuálně nejvýhodnější nabídky; 
- předpokládaný čas konce elektronické aukce; a 
- předpokládaný zbývající čas trvání elektronické aukce. 

 
E. Výchozí stav elektronické aukce bude vycházet z nabídkových hodnot jednotlivých 

uchazečů a z výsledků předběžného hodnocení. Po celou dobu trvání elektronické 
aukce mohou uchazeči upravovat své nabídky (pouze na výhodnější nabídkové 
hodnoty). Předmětem e-aukce budou souhrnné hodnoty nabídkových cen k položkám 
uvedeným v listu „souhrn" přílohy č. 2 zadávací dokumentace Seznam vozidel a 
nabídkové pojistné, a to buňky xxx (souhrn povinné ručení) a xxx (souhrn havarijního 
doplňkové pojištění). Jednotkové ceny uvedené v listu „MZe data“ této přílohy pak 
nebudou předmětem e-aukce a jejich hodnoty budou do návrhu Rámcové smlouvy 
vybraným uchazečem po skončení e-aukce přepočteny a doplněny postupem 
uvedeným v odst. 14.3 této zadávací dokumentace. 

 
F.  Zadavatel stanovil následující podmínky, za kterých budou uchazeči oprávněni v rámci 
 elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty: 
 



                                                                                                     Pojištění motorových vozidel 

16 

 

- Minimální krok snížení aukční hodnoty je pro každou aukční hodnotu stanoven na 
0,1% ve vztahu k nabídkové hodnotě každého z uchazečů. V případě, kdy by snížení 
aukční hodnoty odpovídalo hodnotě menší nežli 0,01 (tj. např. 1 haléř v případě 
nabídkových cen), je minimální krok snížení aukční hodnoty 0,01 (použitý elektronický 
nástroj pracuje se dvěma desetinnými místy). 

-  Maximální krok snížení aukční hodnoty je pro každou aukční hodnotu stanoven na    
100 % ve vztahu k nabídkové hodnotě každého z uchazečů. 

 
G. Zadavatel stanovuje, že uchazeč nesmí v aukci nabídnout stejnou celkovou nabídkovou 

cenu jako uchazeč na prvním místě. V případě, že tak uchazeč učiní a elektronická 
aukce skončí, bude tento stav považován za nesplnění zadávacích podmínek se všemi 
možnými důsledky takového stavu. 

 
H. Ukončení e-aukce bude probíhat dle § 97 odst. 9 písm. b) zákona, tedy zadavatel 

ukončí el. aukci, jestliže neobdrží v posledních 5 minutách ostrého kola (včetně 
event. prodloužení) žádné nové aukční hodnoty, v jejichž důsledku by došlo k 
prodloužení e-aukce. 

 
I. Pro provedení hodnocení formou elektronické aukce bude použit certifikovaný 

elektronický nástroj eGORDION verze 3, dostupný na internetové adrese: 
https://srv2.egordion.cz/dodavatel. 

 
J. Uchazeč musí pro účast v elektronické aukci disponovat osobním počítačem, 

s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, 
pevný disk 5 GB. Počítač uchazeče musí být připojen k síti Internet, a to s minimální 
rychlostí připojení 1 Mbps(DOWNLOAD)/ 256 Kbps (UPLOAD). Pro účast v e-aukci je 
nutné mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 
verze 6.0 nebo vyšší, u kterého je zapotřebí mít povolen Java Script a mít 
nainstalovaný SW Java verze 6 a vyšší. 

 
K.  Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně uchazeče. 
 
L.  Bližší informace budou uvedeny ve výzvě k podání nových aukčních hodnot. 

 

14.3.  Další informace k hodnocení nabídek 

 
Na základě dílčích nabídkových cen vzešlých z elektronické aukce (souhrnné ceny uvedené 
v listu „souhrn" přílohy č. 2 zadávací dokumentace Seznam vozidel a nabídkové pojistné 
budou pro účely doplnění do finálního návrhu Rámcové smlouvy (resp. přílohy č. 2 Rámcové 
smlouvy) rovněž uchazečem upraveny jednotkové nabídkové ceny uvedené v listu „MZe data" 
přílohy č. 2 zadávací dokumentace Seznam vozidel a nabídkové pojistné, a to o procentuální 
rozdíl vypočtený jako rozdíl 100% a podílu celkové nabídkové ceny po skončení elektronické 
aukce a výchozí celkové nabídkové ceny (tedy o kolik se v e-aukci sníží jednotlivé souhrnné 
nabídkové ceny reprezentované položkami uvedenými v listu „souhrn“ přílohy č. 2 zadávací 
dokumentace, o tolik se ve finálním návrhu smlouvy sníží všechny relevantní jednotkové ceny 
uvedené v listu „MZe data" přílohy č. 2 zadávací dokumentace). 
 
Dodržení podmínek vymezených v této zadávací dokumentaci a ve výzvě k podání nových 
aukčních hodnot je pro uchazeče závazné. 
 
Z důvodu zachování zásady transparentnosti nebude zadavatel v průběhu zadávacího řízení 
zveřejňovat totožnost jednotlivých uchazečů, a to až do rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. 
 

https://srv2.egordion.cz/dodavatel
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15   Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 

 Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek. 

 Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Uchazeči 
nemají právo na náhradu výdajů spjatých s účastí v zadávacím řízení. 

 Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v 
jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání 
veřejné zakázky. 

 Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky neuskuteční. 

 Zadavatel k zajištění splnění povinností uchazečů vyplývajících z jejich účasti 
v zadávacím řízení nepožaduje jistotu podle § 67 zákona. 

 Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. S ohledem na skutečnost, že nabídky budou hodnoceny prostřednictvím 
elektronické aukce, bude se otevírání obálek konat v souladu s ustanovením  § 71 
odst. 6 zákona bez přítomnosti uchazečů. 

 

16 Poskytování zadávací dokumentace 

 
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je zveřejněna na profilu 
zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html 
 
 
 
 

17 Přílohy zadávací dokumentace 

 
Zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy: 
 

1) Krycí list nabídky (vzor) 
2) Seznam vozidel a nabídkové pojistné 
3) Souhrnné informace k pojistnému programu 
4) Prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 zákona  
5) Návrh Rámcové smlouvy (závazný vzor) 
6) Seznam pověřujících zadavatelů 
7) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 
 
 
 

 
 

 
V Praze dne  ……………….. 
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