PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1.3. Druh veřejné zakázky:
1.4. Druh zadávacího řízení:

Pojištění města Břeclavi
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Veřejná zakázka na služby
Zjednodušené podlimitní řízení

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku
města Břeclavi a jím zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu města Břeclavi
na dobu 36 měsíců.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Informace o nabídkové ceně:

5.100.000 Kč bez DPH

4. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1
Název účastníka:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
akciová společnost
47116617
CZ47116617

Nabídka č. 2
Název účastníka:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
akciová společnost
47115971
CZ47115971

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich
vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Nabídka společnosti Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO:
47115971 je nabídkou vyhodnocenou podle stanoveného hodnotícího kritéria jako nabídka
ekonomicky nejvýhodnější, neboť obsahovala nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

7. Označení poddodavatele/ů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem
Nepoužito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
11. Odůvodnění zrušení
nákupního systému

zadávacího

řízení

nebo

nezavedení

dynamického

Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebyl zaveden dynamický nákupní systém.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebylo možné tuto veřejnou zakázku rozdělit na části.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §
78 odst. 3 zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona.
V Břeclavi dne 17.02.2022
Digitálně podepsal
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