
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
23. Rady města

konané dne 6.4.2020

VZ "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na 
období 2021-2025"

je předkládán návrh na zahájení zadávacího řízení na pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti pro město a 
jeho organizace  na období 2021-2025.
Dle předpokládaného hodnoty 5 725 000 Kč bez DPH se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v 
otevřeném řízení, tzn. zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele a zároveň ve Věstníku 
veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Rada města schvaluje
zahájení zadávacího řízení "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na 
Moravě na období 2021-2025" a v této souvislosti schvaluje:
- předložený návrh zadávacích podmínek a obchodních podmínek
- předložený návrh členů hodnotící komise

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky  "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu 
pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025"
- starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil 
úkony směřující k výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Pojištění majetku, vozidel a 
odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2021-2025", a to včetně případného 
rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, uzavření smluv či zrušení zadávacího řízení.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
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Vyjádření: odbor INV a FIN doporučuje ke schválení, zadávací podmínky 
vypracovány ve spolupráci s makléřem

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: veřejná zakázka je dělená na části:
1) Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu
2) Havarijní pojištění vozidel
Termín plnění: 2021-2025
zahájení VZ: po schválení zadávacích podmínek RM
lhůta pro podání nabídek: 10.6.2020
předpoklad podpisu smluv:7/2020
V zadávací dokumentaci jsou uvedeny vyhrazené změny ze závazku:
Zadavatel si v souladu s §100 odst.1 Zákona 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 svého pojistného 
zájmu. Zadavatel tímto dává na vědomí, že v průběhu plnění veřejné zakázky bude 
vozový park města obměňován s tím, že počet pojištěných vozidel bude zachován nebo 
navýšen. Předpokládaná hodnota takto vyhrazených změn závazku ze smlouvy v 
průběhu celé doby pojištění může činit až 20%.

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky- část 1 (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky-část 2 (Veřejná)
Příloha - hodnotící komise (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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