Veřejný zadavatel:

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

vyzývá zájemce

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,
přičemž
v souladu s ust. § 18 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“)
není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána dle ZVZ

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

„Pojištění odpovědnosti za újmu“
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I.

Identifikační údaje zadavatele

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
se sídlem: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 669 792
zastoupená: MUDr. Vladislavem Žižkou, ředitelem
Kontaktní osoba pro tuto veřejnou zakázku: paní Jaroslava Šípová
Tel. č: 377 813 332, E-mail: sipova@pld.cz

II.

Druh a předmět veřejné zakázky malého rozsahu
1) Název veřejné zakázky
„Pojištění odpovědnosti za újmu“

2) Druh a předmět veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která není - v souladu s ust. § 18
odst. 5 ZVZ - zadávána dle ZVZ. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytnutí
pojišťovací služby – pojištění odpovědnosti za újmu na dobu určitou jednoho (1) roku s možností
jednoho prodloužení o další jeden (1) rok. Předpokládané datum uzavření smlouvy je červenec
2014.
Rozsah pojištění odpovědnosti zadavatele (poskytovatele zdravotních služeb) za způsobenou
újmu a požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky:
1) profesní odpovědnost provozovatele zdravotnického zařízení
limit pojistného plnění: 20.000.000,- Kč, spoluúčast: 5.000,- Kč
2) obecnou odpovědnost (dle předmětu podnikání, včetně odpovědnosti za škodu vyplývající
z vlastnictví, držby, užívání nemovitostí)
limit pojistného plnění: 20.000.000,- Kč, spoluúčast: 1.000,- Kč
3) odpovědnost za újmu vadou výrobku
limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč, spoluúčast: 5.000,- Kč
4) odpovědnost za náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou a regresní náhradu
orgánu nemocenského pojištění (ve prospěch zaměstnanců i třetích osob)
limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč, spoluúčast: 5.000,- Kč
5) tzv. následné finanční škody i čisté finanční škody
limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč, spoluúčast: 5.000,- Kč
6) odpovědnost za škodu na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem objednané činnosti
a na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá
limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč, spoluúčast: 5.000,- Kč
7) odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění
pracovních úkolů
limit pojistného plnění: 200.000,- Kč, spoluúčast: 1.000,- Kč
8) odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech (zahrnout i živel a odcizení)
limit pojistného plnění: 100.000,- Kč, spoluúčast: 1.000,- Kč
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9) odpovědnost za škodu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí,
odpovědnost za škodu pacientovi v důsledku vyšetřování – léčení pomocí zdroje
radioaktivního záření, odpovědnost za škodu způsobenou genetickými změnami organismu.
limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč, spoluúčast: 5.000,- Kč
10) peněžitou náhradu nemajetkové újmy – ochrana osobnosti, která vznikla i jinak, než při
ublížení na zdraví nebo usmrcení.
limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč, spoluúčast: 10% min. 50.000,- Kč
Pojištění odpovědnosti zadavatele (poskytovatele zdravotních služeb) za způsobenou újmu
musí být účinné zpětně, a to s účinností od 1. 1. 2003 do 29. 2. 2008 do výše limitu 5.000.000,Kč, od 1. 3. 2008 do 30. 9. 2014 do výše limitu 15.000.000,- Kč.
U pojištění peněžité náhrady nemajetkové újmy - ochrana osobnosti, která vznikla i jinak,
než při ublížení na zdraví nebo usmrcení musí být účinné zpětně od 1.7. 2010 do 30.9. 2014
do výše limitu 5.000.000,- Kč.
Předpokládaná účinnost pojištění je 1. 10. 2014.
Úhrada pojistného bude provedena vždy čtvrtletně na základě daňového dokladu
vystaveného dodavatelem, splatnost faktur bude min. 30 dní. Pojištění se bude vztahovat na
veškeré formy nedbalostního jednání.
Zadavatel pověří správou pojištění makléřskou společnost V. P. pojišťovací makléři s. r. o.,
kterou musí uchazeči akceptovat pro veškeré aktivity v otázkách pojištění zadavatele realizované
v této veřejné zakázce.
Bližší specifikace předmětu zakázky, jakož i podmínky týkající se realizace a obchodní
podmínky jsou obsaženy v této výzvě a v jejích přílohách. Návrh pojistné smlouvy předloží
uchazeč v rámci své nabídky. Návrh smlouvy bude mj. obsahovat i prohlášení uchazeče, že:
1. skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za důvěrné informace ani za obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uděluje svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek (příp. konkretizovat
skutečnosti, které za obchodní tajemství považuje).
2. výslovně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (vyjma
skutečností, které považuje za obchodní tajemství), výsledků zadávacího řízení vč. údajů o
hodnotách parametrů (své) vybrané nabídky, jakož i se zveřejněním celého znění této
smlouvy včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků v souladu s ust. § 147a ZVZ
(veřejný zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů
podle zvláštních právních předpisů – ust. § 147a odst. 2) věta třetí ZVZ).
Smlouva bude uzavřena po ukončení zadávacího řízení s vítězným uchazečem. Odmítne – li
vybraný uchazeč uzavřít se Zadavatelem Smlouvu nebo neposkytne – li Zadavateli potřebnou
součinnost, aby mohla být Smlouva uzavřena ve lhůtě 15 dní (analogicky dle ust. § 82 odst. 2
ZVZ), může Zadavatel uzavřít Smlouvu s dalším uchazečem (analogicky dle ust. § 82 odst. 3 ZVZ),
který se umístil na základě provedeného hodnocení ve smyslu této zadávací dokumentace jako
následující v pořadí.
Plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu s touto výzvou včetně
všech jejích příloh, v souladu s relevantními právními předpisy v platném znění.
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3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
jedenmilionsedmsettisíc korunčeských) bez DPH.

činí

1,

900.000,-

Kč

(slovy:

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na základě údajů a
informací o veřejných zakázkách obdobného předmětu plnění. Veřejná zakázka je financována
z vlastních zdrojů Zadavatele.
Doba a místo plnění veřejné zakázky

III.

1) Doba plnění veřejné zakázky
Je stanovena na dobu určitou jednoho (1) roku s možností jednoho prodloužení o další
jeden (1) rok. Předpokládané datum uzavření smlouvy je červenec 2014.
Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k ní

IV.

Zadávací dokumentace není zadavatelem zpracovávána, neboť veškeré relevantní informace
pro zpracování nabídky jsou obsaženy v této výzvě a jejích přílohách.
Místo a lhůta pro podání nabídek

V.

1) Místo pro podání nabídek
Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele do sekretariátu ředitele, a to v pracovní
dny od 7:00 do 14:30 hod. nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to vždy tak, aby do
konce lhůty pro podání nabídek byla nabídka zadavateli doručena.
2) Lhůta pro podání nabídek
Nejpozdější termín pro podání nabídek je stanoven na 14. 7. 2014, do 9:00 hod.
Na později doručené nabídky nebude brát zřetel a taková nabídka bude obratem vrácena na
uvedenou zpětnou adresu.
3) Forma a rozsah nabídky
Nabídka zájemce musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál, v českém jazyce.
Nabídka musí splňovat požadavky Zadavatele uvedené v této výzvě. Elektronická forma nabídky se
nepřipouští.
Nabídka zájemce musí obsahovat následující dokumenty:
-

identifikační údaje zájemce vč. údajů o nabídkové ceně, doplněné do předepsaného vzoru
„Identifikace uchazeče vč. nabídkové ceny“, který je přílohou č. 1 této výzvy
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
případné plné moci
návrh pojistné smlouvy, který bude obsahovat veškeré zadavatelem stanovené požadavky,
podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, vč. data a razítka, místa,
identifikace osoby podepisující a její funkce)

Nabídka s přílohami bude svázána do jednoho celku tak, aby bylo zamezeno neoprávněné
manipulaci s jednotlivými dokumenty nabídky.
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Zadavatel nabídku zájemce ze zadávacího řízení vyřadí a uchazeče bezodkladně
vyloučí v případě, že:
zájemce v nabídce nedoloží veškeré doklady a dokumenty požadované v tomto zadávacím
řízení v předepsaném rozsahu,
nabídka zájemce bude v rozporu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a požadavky
Zadavatele uvedenými v tomto zadávacím řízení,
zájemce v návrhu smlouvy učiní změny oproti závaznému vzoru smlouvy,
nabídka zájemce bude obsahovat nepravdivé nebo jinak zavádějící údaje, informace nebo
dokumenty,
v dalších případech vyplývajících ze ZVZ nebo z této výzvy.
Nabídka, která bude zájemce podána po skončení lhůty pro podání nabídek, nebude v rámci
otevírání obálek otevřena, a to ani v případě, že by se jednalo o nabídku jedinou. Zájemce bude o
pozdním podání nabídky vyrozuměn.
Zájemce je oprávněn v rámci tohoto zadávacího řízení podat pouze jednu nabídku, ať už
samostatně nebo jako součást dodavatelského konsorcia. Zájemce, který podal nabídku v tomto
zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Zájemce v rámci
tohoto zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém nebo slovenském jazyce
v písemné formě, v řádně uzavřené obálce, opatřené zpětnou adresou zájemce a na uzavření (přes
lep) opatřena razítkem a podpisem zájemce či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou, a
musí být označena názvem této veřejné zakázky:

„Pojištění odpovědnosti za újmu“
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za zájemce jednat a podepisovat podle výpisu z
obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí nabídky zájemce (viz shora).

VI.

Otevírání obálek s nabídkami

se uskuteční dne 14. 7. 2014 v 9,30 hodin v sídle zadavatele, tj. v zasedací místnosti
v administrativní budově zadavatele. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zájemci, jejichž nabídky
byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zájemce musí být na jednání zastoupen
osobou oprávněnou za něj jednat a to buď na základě plné moci nebo osobou oprávněnou k
zastupování dle výpisu z obchodního rejstříku.
Zadavatel stanovuje, že posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek bude
provádět komise, která bude plnit rovněž funkci komise pro otevírání obálek.

VII.

Vázanost zájemců jejich nabídkou a vyrozumění zájemce:

Zájemce je svou nabídkou vázán od podání nabídky do okamžiku podpisu smlouvy, jež tvoří
přílohu č. 2 této výzvy, s zájemcem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou. Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení zakázky bude zasláno jednotlivým
zájemcům do jejich sídla do 5 dnů od rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky.

5

Smlouva bude uzavřena s vítězným zájemcem. Odmítne – li vybraný zájemce uzavřít se
Zadavatelem smlouvu nebo neposkytne – li Zadavateli potřebnou součinnost, může Zadavatel
uzavřít smlouvu dalším zájemcem, který se umístil na základě provedeného hodnocení ve smyslu
této výzvy jako následující v pořadí. Předpokládaný termín uzavření smlouvy je červenec 2014.
VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
1) Prokázání kvalifikačních předpokladů zájemce
V rámci posouzení kvalifikace musí zájemce prokázat splnění níže uvedených
kvalifikačních předpokladů. Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude
vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení.
Je-li vyžadováno čestné prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou zájemce, tj. jeho
statutárním orgánem, nebo jím řádně plnou mocí zmocněnou osobou k jednání týkajícím se podání
nabídky za zájemce, resp. k dalším úkonům s tím souvisejícím. Takto udělená plná moc pak musí
být přílohou nabídky zájemce (viz shora).
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prosté kopii. Doklady
prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy
v úředním překladu. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
2) Základní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce:
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 zahlazení odsouzení za spáchání 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 uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 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 a tento základní kvalifikační předpoklad musí
uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
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orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče
či členem statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
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 řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
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 uchazeče,
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 uchazeče,
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, pokud zájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost zájemce, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení (ve shora uvedeném znění), podepsaného zájemce nebo osobou oprávněnou jednat
za zájemce.
3) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce předložením:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(registru), pokud je v ní zapsán
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující následující
živnostenská oprávnění či licenci.
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4) Změny v kvalifikaci:
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
zájemce, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je zájemce povinen nejpozději do 7 dnů
tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Uvedená povinnost se vztahuje obdobně na zájemce, se kterým je v souladu s rozhodnutím
zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí
zájemce předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději
při uzavření smlouvy.

IX.

Hodnotí kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
(v Kč a bez DPH) – celková výše pojistného bez DPH za 1 rok.
Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (v Kč a bez DPH).
X. Další podmínky a práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
až do okamžiku uzavření smlouvy zadávací řízení zrušit
odmítnout všechny nabídky, pokud mu žádná z nich nebude vyhovovat
nehradit škodu, včetně ušlého zisku, jestliže využije své výše uvedené právo
nehradit náklady spojené s účastí v zadávacím řízení
před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované zájemcem
v nabídce
nepřipustit variantnost nabídek
zveřejnit všechny náležitosti budoucího smluvního vztahu, výsledky zadávacího řízení vč.
údajů o hodnotách parametrů vybrané nabídky
Přílohy:
Příloha č. 1 - Identifikace uchazeče vč. nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Příloha č. 3 - Dotazník
V Dobřanech dne 27. 6. 2014

…………………………………..
MUDr. Vladislav Žižka
Ředitel
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
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