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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296
zastoupený
Tomášem Hebelkou, MSc
generálním ředitelem

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik je držitelem certifikátu ISO 14298 (Systém
řízení bezpečnostního tisku), ISO/IEC 27001 (Systém managementu bezpečnosti
informací), ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO 14001 (Systém
environmentálního managementu), ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „tato ZD“)

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném
řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Pojištění majetku, vozidel,
odpovědnosti a služebních cest pro
rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „tato veřejná zakázka“)
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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká
republika

IČO:

00001279

Statutární orgán:

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Magdaléna Vyskočilová

E-mail:

vyskocilova.magdalena@stc.cz

Profil zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

Identifikátor datové schránky:

hqe39ah

(dále jen „zadavatel“)
2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl.
2.3 této ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže
ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod
způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho
aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených
prostředků zadavatele.

2.2

Podrobný popis předmětu této veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky
týkající se rozsahu a obsahu požadovaného plnění, včetně požadovaných
pojistných částek a limitů pro jednotlivé druhy pojištění, jakož i veškeré požadavky
zadavatele na příslušný druh pojištění včetně obchodních a platebních podmínek
jsou přesně specifikované v této ZD, a to především v technické specifikaci
pojištění, která tvoří přílohu č. 1 této ZD – „Komplexní pojistný program pro
všechny části“ (dále také jen „KPP“) a v „Obchodních a platebních podmínkách
pro všechny části“, které tvoří přílohu č. 2 této ZD.

2.3

Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na:
1) Pojištění majetku, přerušení provozu, pojištění odpovědnosti podniku a
zaměstnanců
2) Pojištění vozidel
3) Pojištění managementu – pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
4) Cestovní pojištění
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části této veřejné
zakázky, tedy případně i jen na jednu část této veřejné zakázky.

2.4

Zadavatel uvádí identifikaci osoby odlišné od zadavatele, která vypracovala část
zadávací dokumentace, a to konkrétně technickou specifikaci pojištění (příloha č. 1
této ZD – „Komplexní pojistný program pro všechny části veřejné zakázky“),
částečně se podílela na zpracování přílohy č. 3 této ZD – „Tabulka nabídky
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pojistného“ a přílohy č. 2 této ZD – „Obchodní a platební podmínky pro všechny části
veřejné zakázky“:


2.5

HV Group, s.r.o., Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5, 150 00, IČO:
27255999, zastoupená Ing. Alešem Homonickým – jednatelem
společnosti.

Aspekty sociálně odpovědného zadávání
V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona je zadavatel povinen při vytváření
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat principy
a zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu veřejné
zakázky možné. Zadavatel zohlednil tuto povinnost v rámci přípravy této ZD.

2.6

Vyhrazené změny závazku relevantní pro část 1 a 2 veřejné zakázky
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo na
změnu závazku (dále jen „vyhrazená změna závazku“) (relevantní dle části
veřejné zakázky). Podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 2 této ZD – „Obchodní a
platební podmínky pro všechny části veřejné zakázky“ a v KPP

3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO VŠECHNY ČÁSTI
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky relevantní pro část 1 veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 16
zákona, a to včetně vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100
odst. 1 zákona činí 6 300 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí
5 400 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 900 000 Kč bez DPH.

3.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky relevantní pro část 2 veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 16
zákona, a to včetně vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1
zákona činí 1 685 600 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 1 535
600 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 150 000 Kč bez DPH.

3.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky relevantní pro část 3 veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 16 zákona
činí 320 000 Kč bez DPH.

3.4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky relevantní pro část 4 veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 16 zákona
činí 100 000 Kč bez DPH.
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Předpokládaná hodnota všech částí veřejné zakázky byla stanovena za dobu 48
měsíců trvání smlouvy.
4.

5.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Kód CPV

Předmět veřejné zakázky

66510000-8

Pojištění

66516000-0

Pojištění odpovědnosti za škodu

66515200-5

Pojištění majetku

66515000-3

Pojištění proti poškození nebo ztrátě

66514000-6

Pojištění nákladu a pojistné služby vztahující se k dopravě

POŽADAVKY NA VARIANTY PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
6.1

Termín podpisu smlouvy:
Předpokládaný termín podpisu smluv: ihned po výběru dodavatele, tj. předběžně
v lednu/únoru 2023. Skutečný termín uzavření smluv se může změnit v
závislosti na délce trvání zadávacího řízení.

6.2

Termín realizace plnění:
Termín zahájení plnění je blíže stanoven v KPP (příloha č. 1 této ZD).

6.3

Místo plnění veřejné zakázky:
Místo plnění je uvedeno v KPP (příloha č. 1 této ZD).

7. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PRO
VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
7.1 Požadavky na jednotný způsob pro zpracování nabídkové ceny relevantní pro
část 1 veřejné zakázky
Účastník zadávacího řízení je povinen v rámci své nabídky stanovit a vyplnit
podrobný rozpad své celkové nabídkové ceny za celý předmět této části veřejné
zakázky ve struktuře v příloze č. 3 této ZD „Tabulka nabídkových cen“, a to
v souladu s KPP (příloha č. 1 této ZD) a v souladu s obchodními a platebními
podmínkami (příloha č. 2 této ZD).
Účastník stanoví a vyplní své nabídkové ceny za jednotlivé (žlutě podbarvené)
položky uvedené v listu č. 1 tohoto XLS dokumentu – „Hodnocení – část 1“ za 1
pojistný rok. Takto stanovené a vyplněné jednotkové nabídkové ceny budou
automaticky vynásobeny čtyřmi jako nabídkové ceny za 4 pojistné roky. Celková
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nabídková cena bude tvořena součtem jednotlivých nabídkových cen všech
položek za 4 pojistné roky (dále jen „celková nabídková cena“).
Účastník je povinen vyplnit pouze a zároveň všechna žlutě podbarvená pole
podle pokynů zadavatele a není oprávněn zasáhnout do zbývajících částí
dokumentu.
7.2 Maximální nabídková cena relevantní pro část 1 veřejné zakázky
Zadavatel stanovuje jako maximální výši celkové nabídkové ceny části 1 veřejné
zakázky za 4 pojistné roky částku 5 400 000 Kč bez DPH. Překročí-li účastník ve
své nabídce tuto částku, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek.
7.3 Požadavky na jednotný způsob pro zpracování nabídkové ceny relevantní pro
část 2 veřejné zakázky
Účastník zadávacího řízení je povinen v rámci své nabídky stanovit a vyplnit své
jednotkové nabídkové ceny za celý předmět této části veřejné zakázky v příloze č. 3
této ZD „Tabulka nabídkových cen“, a to v souladu KPP (příloha č. 1 této ZD) a
v souladu s obchodními a platebními podmínkami (příloha č. 2 této ZD).
Účastník stanoví a vyplní své jednotkové nabídkové ceny za jednotlivé (žlutě
podbarvené) položky uvedené v listu č. 2 tohoto XLS dokumentu – „Hodnocení –
část 2“ za 1 pojistný rok. Takto stanovené a vyplněné jednotkové nabídkové ceny
budou automaticky sečteny a propsány do sloupce W jako nabídkové ceny za 1
pojistný rok. Tyto částky budou následně automaticky vynásobeny čtyřmi a propsány
do sloupce X jako nabídkové ceny za 4 pojistné roky.
Celková nabídková cena bude tvořena součtem jednotkových nabídkových cen
všech jednotlivých položek za 4 pojistné roky (dále jen „celková nabídková cena“).
Účastník je povinen vyplnit pouze a zároveň všechna žlutě podbarvená pole podle
pokynů zadavatele a není oprávněn zasáhnout do zbývajících částí dokumentu.
7.4 Maximální nabídková cena relevantní pro část 2 veřejné zakázky
Zadavatel stanovuje jako maximální výši celkové nabídkové ceny části 2 veřejné
zakázky za 4 pojistné roky částku 1 535 600 000 Kč bez DPH. Překročí-li účastník
ve své nabídce tuto částku, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek.
7.5 Požadavky na jednotný způsob pro zpracování nabídkové ceny relevantní pro
část 3 veřejné zakázky
Účastník zadávacího řízení je povinen v rámci své nabídky stanovit a vyplnit svou
nabídkovou cenu za celý předmět této části veřejné zakázky v příloze č. 3 této ZD
„Tabulka nabídkových cen“, a to v souladu s KPP (příloha č. 1 této ZD) a v souladu
s obchodními a platebními podmínkami (příloha č. 2 této ZD).
Účastník stanoví a vyplní svou nabídkovou cenu v listu č. 3 tohoto XLS dokumentu
– „Hodnocení – část 3“ za 1 pojistný rok. Takto stanovená a vyplněná nabídková
cena bude automaticky vynásobena čtyřmi jako nabídková cena za 4 pojistné roky,
přičemž tato cena bude tvořit Celkovou nabídkovou cenu (dále jen „celková
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nabídková cena“).
7.6 Maximální nabídková cena relevantní pro část 3 veřejné zakázky
Zadavatel stanovuje jako maximální výši celkové nabídkové ceny části 3 veřejné
zakázky za 4 pojistné roky částku 320 000 Kč bez DPH. Překročí-li účastník ve své
nabídce tuto částku, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek.
7.7 Požadavky na jednotný způsob pro zpracování nabídkové ceny relevantní pro
část 4 veřejné zakázky
Účastník zadávacího řízení je povinen v rámci své nabídky stanovit a vyplnit své
jednotkové nabídkové ceny za celý předmět této části veřejné zakázky v příloze
č. 3 této ZD „Tabulka nabídkových cen“, a to v souladu s KPP a v souladu
s obchodními a platebními podmínkami (příloha č. 2 této ZD).
Účastník stanoví a vyplní své jednotkové nabídkové ceny za jednotlivé (žlutě
podbarvené) položky uvedené v listu č. 4 tohoto XLS dokumentu – „Hodnocení –
část 4“ (dále také jen „jednotkové nabídkové ceny“).
Účastník je povinen vyplnit pouze a zároveň všechna žlutě podbarvená pole
podle pokynů zadavatele a není oprávněn zasáhnout do zbývajících částí
dokumentu.
7.8 Maximální nabídková cena relevantní pro část 4 veřejné zakázky
Zadavatel stanovuje maximální jednotkové nabídkové ceny v rámci části 4 veřejné
zakázky takto:
Předmět pojištění

Maximální jednotková
nabídková cena (v Kč
bez DPH)

Dle čl. 9 KPP
Cestovní pojištění pro 1 osobu /den v Kč bez DPH -- Evropa
Cestovní pojištění pro 1 osobu /den v Kč bez DPH -- celý svět
mimo USA a Kanady
Cestovní pojištění pro 1 osobu /den v Kč bez DPH -- celý svět
včetně USA a Kanady
Cestovní pojištění 1 senior / den v Kč bez DPH – Evropa
Cestovní pojištění 1 senior /den v Kč bez DPH -- celý svět mimo
USA a Kanady
Cestovní pojištění 1 senior / den v Kč bez DPH -- celý svět
včetně USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro osobu/den v Kč bez DPH -Evropa
Příplatek za rizikovou práci pro osobu/den v Kč bez DPH -- celý
svět mimo USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro osobu/den v Kč bez DPH -- celý
svět včetně USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro seniora/den v Kč bez DPH -Evropa

66,00 Kč
110,00 Kč
186,00 Kč
132,00 Kč
215,00 Kč
360,00 Kč
85,00 Kč
154,00 Kč
230,00 Kč
172,00 Kč
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Příplatek za rizikovou práci pro seniora/den v Kč bez DPH -celý svět mimo USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro seniora/den v Kč bez DPH -celý svět včetně USA a Kanady

305,00 Kč
465,00 Kč

Překročí-li účastník ve své nabídce tyto jednotkové nabídkové ceny, jedná se o
nesplnění zadávacích podmínek.
7.9 Požadavky na jednotný způsob pro zpracování nabídkové ceny relevantní pro
části 1, 2, 3, 4 veřejné zakázky
7.9.1 Celková nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, stejně tak
jednotkové nabídkové ceny uvedené v nabídce na základě této ZD, musí mít
kladnou hodnotu. Zadavatel nepřipouští u žádné z položek nulovou cenu.
Celková nabídková cena, stejně tak jednotkové nabídkové ceny, zahrnují
veškeré náklady dodavatele spojené s plněním odpovídají části veřejné
zakázky.
7.9.2 Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou celkovou nabídkovou
cenu nebo jednotkové nabídkové ceny další podmínkou. Podmínění nebo
uvedení několika rozdílných hodnot celkové nabídkové ceny nebo
jednotkových nabídkových cen na různých místech v nabídce je důvodem pro
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
7.9.3 Cena za jednotlivé položky, stejně tak celková nabídková cena a jednotkové
nabídkové ceny, musí být uvedeny v Kč bez DPH.
7.9.4 Před odesláním oznámení o výběru dodavatele provede zadavatel posouzení
mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 113 zákona.
Zadavatel podle § 48 odst. 4 zákona může vyloučit účastníka zadávacího
řízení, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.
8.

KVALIFIKACE DODAVATELE PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
8.1

Splnění kvalifikace relevantní pro část 1, 2, 3, 4 veřejné zakázky
a)

Dodavatel je povinen nejpozději ke dni konce lhůty pro podání nabídek prokázat
svoji kvalifikaci. Toto zadávací řízení je zahájeno ve smyslu ustanovení § 56
odst. 1 zákona dnem odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k
uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

b)

Kvalifikaci splní účastník, který prokáže splnění:




základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona podle ustanovení
§ 75 zákona,
profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona,
technické kvalifikace podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel může pro účely podání nabídky v souladu s ustanovením § 86
odst. 2 zákona nahradit doklady požadované v rámci základní způsobilosti
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podle ustanovení § 74 zákona čestným prohlášením. Dodavatel může využít
vzor prohlášení v příloze č. 7a této ZD (Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti).
Doklady požadované v rámci profesní způsobilosti podle ustanovení § 77
odst. 1 zákona a technické kvalifikace podle ustanovení § 79 zákona je
dodavatel povinen dle požadavků zadavatele v této ZD.
Dle ustanovení § 87 zákona lze prokázat splnění kvalifikace také jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel si může v průběhu tohoto zadávacího řízení vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný dodavatel je povinen v návaznosti na ustanovení § 122 odst. 3
zákona před podpisem smlouvy předložit originály či úředně ověřené kopie
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v tomto zadávacím řízení
předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců PŘEDE
DNEM ZAHÁJENÍ TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.
8.2

Základní způsobilost relevantní pro část 1, 2, 3, 4 veřejné zakázky
8.2.1 Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky
splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených
osob (tj. jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního
orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele)
rovněž vedoucí pobočky;
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b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

8.2.2 Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
v České republice
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice jako zemi svého sídla předložením:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 8.2.1 písm. a) této ZD,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 8.2.1 písm. b) této
ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu
k 8.2.1 písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k 8.2.1 písm. c) této ZD,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
8.2.1 písm. d) této ZD,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k 8.2.1 písm. e) této ZD.

8.2.3 Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
mimo Českou republiku
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením:
a)
b)
c)
d)
e)

potvrzení příslušného českého finančního úřadu ve vztahu k 8.2.1
písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve
vztahu k 8.2.1 písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k 8.2.1 písm. c) této
ZD,
potvrzení příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení
ve vztahu k 8.2.1 písm. d) této ZD,
výpisu z českého obchodního rejstříku, nebo předložením
písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k 8.2.1 písm. e) této ZD.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
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zemi svého sídla předložením, v souladu s ustanovením § 81 zákona,
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V rámci základní způsobilosti je zahraniční dodavatel povinen prokázat ve
vztahu k zemi svého sídla skutečnosti dle k 8.2.1 písm. a), b), c) a d) této
ZD.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen
písemným čestným prohlášením.
Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném
zadavatelem dle čl. 15.2. této ZD.
8.2.4 Pro účely podání nabídky může dodavatel nahradit jednotlivé požadované
doklady v rámci základní způsobilosti čestným prohlášením, které tvoří
přílohu č. 3a této ZD.
8.3

Profesní způsobilost relevantní pro část 1, 2, 3, 4 veřejné zakázky
8.3.1 Dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
8.3.2 Dle § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti dodavatel,
který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel
musí prokázat, že je oprávněn provozovat činnost pojišťovnictví na
území České republiky ve smyslu § 4 odst. 1 a násl. zákona č. 277/2009
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění musí
pokrývat předmět odpovídající části veřejné zakázky.
8.3.3 Předloží-li dodavatel ve své nabídce výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů v souladu s § 228 zákona, tento výpis nahrazuje doklady
prokazující kvalifikaci dle čl. 8.2. této ZD a dále 8.3. této ZD, v tom rozsahu,
v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilost. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.

8.4

Technická kvalifikace relevantní pouze pro část 1 veřejné zakázky
K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje podle ustanovení § 79 odst.
2 písm. b) zákona předložení seznamu významných služeb poskytnutých za
posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele.


Minimální požadovaná úroveň kvalifikace
Minimální zadavatelem požadovanou úrovní seznamu významných
služeb jsou alespoň 3 významné služby obdobného charakteru jako je
předmět této veřejné zakázky v části 1), tj. spočívající v pojištění
majetku, přerušení provozu, pojištění odpovědnosti podniku a
zaměstnanců, přičemž roční objem pojistného u každé jednotlivé
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významné služby činil alespoň 1 000 000,- Kč bez DPH a současně
hodnota pojištěného souboru movitých věcí přesahovala 500 mil.
Kč.


Způsob prokázání
Účastník předloží tento seznam významných služeb ve své nabídce, ve
formě čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4b této ZD, kde budou
strukturovaně uvedeny u každé z těchto významných služeb údaje
rozhodné pro prokázání dané kvalifikace, minimálně však následující
údaje:








identifikace dodavatele, který dané plnění poskytl;
identifikace objednatele, kterému bylo dané plnění poskytnuto;
doba plnění s přesností na kalendářní měsíce;
stručný popis předmětu plnění;
finanční objem (celková cena v Kč bez DPH);
hodnota pojištěného souboru movitých věcí (celková hodnota v Kč
bez DPH);
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací
(jméno, telefon a e-mail).

Z předkládaného seznamu musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění
požadavků zadavatele
8.5

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí relevantní pro část 1, 2, 3, 4 veřejné
zakázky
V případě, že byla kvalifikace jak dodavatele se sídlem v České republice, tak
zahraničního dodavatele, získána v zahraničí, prokazuje se dle ustanovení § 81
zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v
rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen písemným čestným
prohlášením. To platí jednak v situacích, kdy požadovaný doklad nemá v právním
řádu země, kde byla kvalifikace získána, ekvivalent (tj. požadovaný doklad v
zahraničním právním řadu neexistuje), a jednak v situacích, kdy v zahraničním
právním řádu vůbec neexistuje povinnost, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat
předložením dokladu. Ve druhém z uvedených případů dodavatel učiní čestné
prohlášení o neexistenci povinnosti, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat.

8.6

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby relevantní pro část 1, 2, 3, 4
veřejné zakázky
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném
rozsahu vyjma základní způsobilosti a profesní způsobilosti v souladu s § 77 odst. 1
zákona, je oprávněn v souladu s § 83 zákona splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
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a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1
zákona touto jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti podle ustanovení § 74
odst. 1 zákona (touto) jinou osobou,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto ustanovení je splněn, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této
osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst.
2 písm. a), b) nebo d) zákona (jsou-li požadovány) vztahující se k takové osobě,
musí dokument podle písm. d) tohoto ustanovení obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
8.7

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky relevantní pro část 1, 2, 3, 4
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ve smyslu ustanovení § 82 zákona několika
dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku,
je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle
ustanovení § 74 odst. 1 zákona a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst.
1 zákona samostatně v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení § 82 zákona
společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 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.

8.8

Požadavek na uvedení poddodavatelů relevantní pro část 1, 2, 3, 4
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve
své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více poddodavatelům.
Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká
část této veřejné zakázky bude realizována poddodavatelem – s uvedením druhu
dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního
podílu na veřejné zakázce (příloha č. 6 této ZD).
Pokud účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli,
je rovněž povinen předložit čestné prohlášení o této skutečnosti v rámci své nabídky
(příloha č. 6 této ZD).
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8.9

Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku pro každou část
veřejné zakázky relevantní pro část 1, 2, 3, 4
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, tj. v dané části veřejné zakázky,
nesmí být v souladu s § 107 odst. 4 zákona současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení, tj, ve stejné části veřejné
zakázky, prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek ve stejné části veřejné
zakázky samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení,
tj, ve stejné části veřejné zakázky, prokazuje kvalifikaci.

9. HODNOCENÍ NABÍDEK PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
9.1. Kritéria hodnocení relevantní pro část 1, 2, 3 veřejné zakázky
Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je v souladu
s ustanovením § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH.
9.2. Způsob hodnocení relevantní pro část 1, 2, 3 veřejné zakázky
9.2.1 Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako
nejvýhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou.
9.2.2 Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty (údaje), které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení
nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem
hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.
9.3. Kritéria hodnocení relevantní pro část 4 veřejné zakázky
9.3.1. Základní hodnoticí kritérium
Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je v souladu
s ustanovením § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria hodnocení, podle nichž bude ekonomická
výhodnost nabídky posuzována:
Dílčí
kritérium
hodnocení
Dle čl. 9 KPP
A

Název dílčího kritéria hodnocení

Cestovní pojištění pro 1 osobu /den v Kč bez DPH -- Evropa

Váha v
%

72,00 %

Stránka 13 z 48

STC/14821/ÚSF/2022/2
R_STCSPS_0047256
Zadávací dokumentace
Cestovní pojištění pro 1 osobu /den v Kč bez DPH -- celý svět
mimo USA a Kanady
Cestovní pojištění pro 1 osobu /den v Kč bez DPH -- celý svět
včetně USA a Kanady

B
C
D

Cestovní pojištění 1 senior / den v Kč bez DPH -- Evropa

F
G
H
I
J
K
L

6,00 %
4,00 %

Cestovní pojištění 1 senior /den v Kč bez DPH -- celý svět mimo
USA a Kanady
Cestovní pojištění 1 senior / den v Kč bez DPH -- celý svět včetně
USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro osobu/den v Kč bez DPH -Evropa
Příplatek za rizikovou práci pro osobu/den v Kč bez DPH -- celý
svět mimo USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro osobu/den v Kč bez DPH -- celý
svět včetně USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro seniora/den v Kč bez DPH -Evropa
Příplatek za rizikovou práci pro seniora/den v Kč bez DPH -- celý
svět mimo USA a Kanady
Příplatek za rizikovou práci pro seniora/den v Kč bez DPH -- celý
svět včetně USA a Kanady

E

6,00 %

2,00 %
2,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %
2,00 %
1,00 %
1,00 %

9.3.2. Dílčí kritéria hodnocení A - L
V rámci všech výše uvedených dílčích kritérií hodnocení dodavatel předloží své
jednotkové nabídkové ceny v souladu se všemi požadavky této ZD.
Pro hodnocení výše uvedených dílčích kritérii použije zadavatel bodovací stupnici
v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena
bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria. Pro všechna tato dílčí kritéria, pro které má nejvýhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené
nabídce.
9.3.3. Způsob hodnocení
9.3.3.1.

Při hodnocení nabídek bude použita bodová metoda redukována váhou
jednotlivých kritérií.
Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až
100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota,
která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Hodnocení celkové ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno tak,
že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek v každém dílčím kritériu se
vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu
výsledných bodových hodnot za všechna dílčí kritéria bude
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, tak že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
hodnoty.
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9.3.3.2.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty (údaje), které
jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení
několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem
pro vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení
hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než
zadavatel požaduje.

10 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
10.1

Z důvodu specifičnosti předmětu veřejné zakázky ponechal zadavatel vytvoření
pojistné smlouvy na dodavateli. Dodavatel tedy do své nabídky vypracuje a předloží
návrh vlastní pojistné smlouvy, který musí obsahovat požadavky uvedené jak v KPP
(příloha č. 1 této ZD), tak v obchodních a platebních podmínkách pro všechny části
veřejné zakázky (příloha č. 2 této ZD).

10.2

Účastník je povinen všechny zadavatelem stanovené obchodní podmínky
zapracovat do návrhu smlouvy, přičemž může v tomto návrhu smlouvy uvést i jiná
ustanovení, která však nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami, nesmí měnit
jejich smysl či účel anebo nesmí zhoršit postavení zadavatele nad rámec
zadávacích podmínek. Tím není dotčeno oprávnění účastníka nabídnout výhodnější
podmínky.

10.3

Zadavatel stanoví rozsah pojištění v KPP. Rozsah pojistného krytí, včetně
zadavatelem požadovaných smluvních ujednání a podmínek, musí být dodržen a
tyto podmínky mají přednost před všeobecnými, zvláštními či doplňkovými
pojistnými podmínkami účastníka, jakož i před jinými smluvními ujednáními v
pojistné smlouvě.

10.4

Účastník je povinen předložit návrh smlouvy pro každou část této veřejné
zakázky samostatně.

10.5

Specifikace předmětu návrhu smlouvy musí být v souladu s předmětem odpovídající
části veřejné zakázky a odpovídající části KPP.

10.6

Kde se v příloze č. 2 této ZD – Obchodní a platební podmínky pro všechny části
veřejné zakázky hovoří o návrzích smluv, zadavatel požaduje, aby daná úprava či
podmínka byla obsažena v každém návrhu smluv, tj. dané podmínky jsou
relevantní pro všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně označeno,
že se jedná o podmínku specifickou pro konkrétní část veřejné zakázky.

10.7

Jednotlivé obchodní a platební podmínky stanovené v KPP jsou relevantní pro
všechny části veřejné zakázky, kromě podmínek, kde je výslovně stanoveno
nebo ze systematiky dokumentu je zřejmé, že se jedná o podmínku
specifickou pro konkrétní část veřejné zakázky.

10.8

Návrh smlouvy nemusí být v nabídce předložen podepsaný, nicméně účastník je
povinen v návrhu smlouvy vyplnit na titulní stránce a v podpisové doložce osobu/y
oprávněnou/é jednat jménem či za účastníka, která bude danou smlouvu v případě
výběru dodavatele podepisovat. V případě zastoupení (osoby oprávněné jednat za
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dodavatele dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, případně jiné obdobné
evidence, pokud je v ní pojistitel zapsán) musí být součástí nabídky prostá kopie
plné moci, nejpozději bude takový dodavatel povinen předložit plnou moc v rámci
součinnosti před podpisem smlouvy.
10.9

V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy uvedeny osoby oprávněné
jednat za každého účastníka a bude uveden zmocněnec k podepisování společné
nabídky a součástí bude prostá kopie jeho plné moci.

10.10 Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat
její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci.
11 POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel uveřejní tuto ZD, jakož i její případná vysvětlení, změny či doplnění na svém
profilu zadavatele / elektronickém nástroji: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
12 ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KOMUNIKACE V PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
12.1 Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona oprávněn písemně
požadovat po zadavateli vysvětlení této ZD, a to prostřednictvím datové schránky
zadavatele, elektronicky e-mailem na adrese: vyskocilova.magdalena@stc.cz nebo
prostřednictvím elektronického nástroje.
12.2 Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez
identifikace dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu
zadavatele / elektronickém nástroji.
12.3 Zadavatel může poskytnout účastníkům písemné vysvětlení této ZD i bez předchozí
žádosti.
12.4 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být
případná vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace poskytována
telefonicky. Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele /
elektronický nástroj https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
12.5 Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016
Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je dokument
doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta
datové zprávy v elektronickém nástroji.
12.6 Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen
dodáním do datové schránky adresáta.

Stránka 16 z 48

STC/14821/ÚSF/2022/2
R_STCSPS_0047256
Zadávací dokumentace
13 DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
13.1 Tato ZD je pro dodavatele závazná.
13.2 Právní forma dodavatele
Zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného
účastníka z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro
vyloučení dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný účastník,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
13.3 Střet zájmů
Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v
obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník
zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník
zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.
Účastník je povinen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení v rámci své
nabídky (příloha č. 6 této ZD).
13.4 Sankce v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny
V souvislosti zejména s:
-

nařízením Rady (EU) Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci
na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022,

-

a nařízením Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady
(EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči
některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v
platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o
omezujících
opatřeních
vzhledem
k
situaci
v Bělorusku
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně
aktuálních příloh těchto všech nařízení;

je dodavatel povinen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení v rámci své
nabídky (příloha č. 7 této ZD).
13.5 Smlouva o zachování mlčenlivosti
Účastník ve své nabídce předloží návrh smlouvy o zachování mlčenlivosti, který je
přílohou č. 9 této ZD. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný. Účastník je oprávněn
doplnit do návrhu smlouvy pouze údaje, které jsou označeny jako nedoplněné [•].
Návrh smlouvy o zachování mlčenlivosti nemusí být v nabídce předložen
podepsaný, nicméně účastník je povinen v návrhu smlouvy o zachování mlčenlivosti
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vyplnit na titulní stránce a v podpisové doložce osobu/y oprávněnou/é jednat
jménem či za účastníka, která bude danou smlouvu o zachování mlčenlivosti
v případě výběru dodavatele podepisovat. V případě zastoupení (osoby oprávněné
jednat za dodavatele dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, případně jiné
obdobné evidence, pokud je v ní pojistitel zapsán) musí být součástí nabídky prostá
kopie plné moci, nejpozději bude takový dodavatel povinen předložit plnou moc
v rámci součinnosti před podpisem smlouvy.
V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy uvedeny osoby oprávněné
jednat za každého účastníka a bude uveden zmocněnec k podepisování společné
nabídky a součástí bude prostá kopie jeho plné moci.
14 SOUČINNOST PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (TJ. VZTAHUJE SE POUZE NA
VYBRANÉHO DODAVATELE) PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
14.1 Skuteční majitelé
14.1.1 Účastník, který je českou právnickou osobou
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je
českou právnickou osobou, postupem dle ustanovení § 122 odst. 4 zákona,
má zadavatel povinnost vybraného dodavatele vyloučit z další účasti
v zadávacím řízení dle § 122 odst. 7 písm. a) zákona.
K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání
oznámení o vyloučení dodavatele zadavatel dle § 122 odst. 7 písm. a)
zákona nepřihlíží.
Povinnost vyloučení se nevztahuje na právnické osoby, které skutečného
majitele nemají ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů.
14.1.2 Účastník, který je zahraniční právnickou osobou
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je
zahraniční právnickou osobou, postupem dle ustanovení § 122 odst. 5
zákona, zadavatel ve výzvě podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vyzve
vybraného dodavatele 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:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném
zadavatelem dle této ZD.
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V případě, že vybraný dodavatel nepředloží požadované informace a
doklady, je zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 zákona povinen
vybraného dodavatele vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.
14.2 Originály či ověření kopie dokladů ke kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona je dále vybraný dodavatel
povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů,
jimiž prokazoval kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce.
V souladu s úpravou stanovenou ustanovením § 211 zákona je vybraný dodavatel
povinen předložit doklady ke kvalifikaci, které byly vydány jako elektronický originál,
nebo byly konvertovány státní autoritou z listinného originálu do elektronického, tj.
nepostačují naskenované kopie.
14.3 Spolehlivost plátce DPH
14.3.1 V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona zadavatel požaduje, aby vybraný
dodavatel, který je tuzemským plátcem DPH v České republice, byl
spolehlivým plátcem daně podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prokázání splnění tohoto
požadavku bude v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona opatřeno ze
strany zadavatele, a to pořízením exportu či printscreenu výpisu z registru
plátců DPH z databáze zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Číslo účtu, vyplněné dodavatelem do návrhu smlouvy, v
souladu s požadavkem uvedeném v části B čl. 1 Obchodních a platebních
podmínek, musí být shodné s číslem účtu uvedeném v registru plátců DPH.
14.3.2 Vzhledem k současné právní úpravě a skutečnosti, že zadavatel nenese
odpovědnost za DPH dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České
republice), požadavek stanovený v čl. 14.5.1 této ZD se nevztahuje na
dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České republice).
14.4 Bankovní účet
Vybraný dodavatel, který není plátcem DPH v České republice, je povinen v
souladu s ustanovením § 104 písm. e) zákona před podpisem smlouvy předložit
prostou kopii potvrzení či prohlášení banky, že bankovní účet uvedený vybraným
dodavatelem v nabídce patří vybranému dodavateli.
15 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
15.1 Zadavatel nepožaduje po účastníkovi, aby veškeré doklady či prohlášení byly
podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka. Účastník podáním nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit
tyto úkony a podáním nabídky zároveň účastník souhlasí se zadávacími
podmínkami stanovenými zadavatelem a zákonem.
15.2 Nabídka bude podána v českém jazyce. Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném
jazyce než českém, musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka.
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15.3 Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a
zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.
15.4 Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
16 FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, PODÁNÍ NABÍDKY PRO
VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
16.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.12.2022 v 09:00 hod.
16.2 Nabídku dodavatel zpracuje písemně v elektronické podobě.
16.3 Podání nabídek v elektronické podobě:


Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.



Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.



Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat
v elektronickém nástroji (respektive do jeho propojených databází „CDD“
a „FEN“).



Další informace ohledně registrace do databáze FEN a ověření identity jsou
dostupné na:
https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/
Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:


doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiný relevantní dokument),



plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste
zároveň statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s
využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci
naleznete zde,



elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro
elektronický způsob ověření dodavatele).

Pokud dodavatel nedisponuje odpovídající kvalitou elektronického podpisu,
který je požadován v průběhu proces ověření identity, je možné ověřit identitu
„Mimo systém“, což obnáší stažení odpovídající žádosti, která musí být
v listinné podobě podepsána a spolu s dalšími dokumenty zaslána poštou
technickému provozovateli. Následujte instrukcí v uvedených manuálech.


Proces registrace dodavatele může trvat několik dnů.



Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na
internetové adrese:
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
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Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.



Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské
příručce“ na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/manual.html.



Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že není požadováno
nabídku podepsat elektronicky.

16.4 Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky.









Obsah nabídky
Krycí list nabídky (příloha č. 5 této ZD)
Návrh smlouvy (v souladu zejména s přílohou č. 1 a 2 této ZD)
Doklady prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení (částečně lze využít
přílohy č. 4a a 4b této ZD):

základní způsobilost

profesní způsobilost

technická kvalifikace (pouze pro část 1 veřejné zakázky)
Seznam poddodavatelů (příloha č. 6 této ZD)
Čestné prohlášení ke střetu zájmů (příloha č. 7 této ZD)
Čestné prohlášení k aplikovaným sankcím (příloha č. 8 této ZD)

16.5 V případě, že zadavatel v rámci této ZD požaduje předložení dokumentů, které jsou
zároveň jako povinná součást návrhu smlouvy, postačí, když účastník do své
nabídky tyto dokumenty předloží v 1 vyhotovení.
16.6 Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů
obsažený v tomto článku této ZD slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka
při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost,
jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze
zákona, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky
poukazem na tento výčet dokumentů.
17 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti. Zadavatel poskytne anonymizovaný
seznam doručených nabídek na základě písemné žádosti účastníka zadávacího
řízení (tj. fyzické nebo právnické osoby, která podala nabídku v daném řízení).
18 OSTATNÍ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
18.1 Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
18.2 Podáním nabídky účastník bere na vědomí, že zadavatel je jako povinný subjekt dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinen po
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv.
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Uveřejnění smlouvy v registru smluv je obligatorní podmínkou účinnosti smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že některá práva a povinnosti ze smlouvy, resp. s nimi
související lhůty mohou být vázány na toto uveřejnění.
18.3 Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu
ustanovení § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele, resp. v registru smluv
text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a
dodatků.
18.4 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.
18.5 Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků
nebudou vráceny.
19 PŘÍLOHY











Příloha č. 1 – Komplexní pojistný program pro všechny části (vč. příloh)
Příloha č. 2 – Obchodní a platební podmínky pro všechny části
Příloha č. 3 – Tabulka nabídkových cen
Příloha č. 4a – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 4b – Seznam významných služeb
Příloha č. 5 – Krycí list nabídky
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke střetu zájmu
Příloha č. 8 – Čestné prohlášení k aplikovaným sankcím
Příloha č. 9 – Smlouva o zachování mlčenlivosti

V Praze dne dle elektronického podpisu

..................................................................
Tomáš Hebelka, MSc,
generální ředitel
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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Příloha č. 1 – KPP pro všechny části včetně příloh je uvedena v samostatném dokumentu
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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
A. Obchodní podmínky
1. V návrhu smlouvy musí být uvedeno, že se účastník seznámil se zadávacími
podmínkami, že jim plně rozuměl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a v případě
konfliktu mezi touto ZD a návrhem smlouvy má přednost ustanovení této ZD.
2. Pro podpisování pojistné smlouvy a jejích následných dodatků, požaduje zadavatel,
aby byla smluvní dokumentace podepsána při jejím potvrzení formou podpisu osoby
oprávněné jednat jménem či za pojistitele; podpis musí být v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku, případně jiné obdobné
evidence, pokud je v ní pojistitel zapsán. Pokud jedná jménem či za pojistitele jiná
osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být zároveň předložena kopie plné
moci opravňující tuto osobu k jednání.
3. Právní vztahy mezi zadavatelem jako pojistníkem, resp. pojištěným a účastníkem jako
pojistitelem (dále v této příloze této ZD také jako „pojistitel“ nebo „dodavatel“),
založené příslušnou smlouvou, jejíž předmětem bude plnění dané části veřejné
zakázky (pojištění), se budou řídit právní řádem České republiky, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
4. V případě soudních sporů má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u
příslušného soudu v České republice; pravomoci soudu jiného státu, nebo arbitrážního
řízení, jsou vyloučeny. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem pro řešení
sporů vzniklých mezi smluvními stranami je obecný soud dle sídla zadavatele.
5. Pojistitel je povinen v návrhu smlouvy uvést odkaz na tuto ZD, která zároveň musí tvořit
přílohu pojistné smlouvy, včetně identifikace dané veřejné zakázky a své nabídky,
alespoň v detailu data podání dané nabídky.
6. Návrh smlouvy nesmí obsahovat žádná smluvní ujednání odvolávající se na pojistné
podmínky pojistitele či jiné obdobné dokumenty, jež mohou být jednostranně měněny
ze strany pojistitele bez souhlasu pojistníka.
7. Pojistitel není oprávněn stanovit v návrhu smlouvy jakékoliv smluvní pokuty či jinou
formu sankce vůči pojistníkovi, pokud nejsou stanoveny touto přílohou nebo zákonnou
úpravou.
8. Výluky tvořící součást pojistné smlouvy musí respektovat požadavky uvedené v této
ZD, zejména v KPP (příloze č. 1 této ZD). Pojistitel je oprávněn v návrhu pojistné
smlouvy uvést jen takové výluky z pojištění, které jsou pro tento typ pojištění standardní
a nejsou v rozporu s požadavky zadavatele.
9. Součástí návrhu pojistné smlouvy mohou být také všeobecné pojistné podmínky
pojistitele, doplňkové pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky (dále jako
„pojistné podmínky pojistitele“), jejich platnost však musí být ze strany pojistitele
výslovně omezena tak, aby byly v souladu s požadavky ZD této veřejné zakázky.
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10. Návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení o závaznosti dokumentů, a to
v následujícím pořadí: 1. Pojistná smlouva, 2. Pojistné podmínky pojistitele. V případě
rozporu znění smlouvy a pojistných podmínek pojistitele platí smlouva.
11. Smluvními stranami je účastník jako pojistitel a zadavatel jako pojistník. Identifikační a
kontaktní údaje pojistníka pro účely návrhu smlouvy jsou následující:
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl ALX, vložka 296
sídlo: Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00,
zastoupena:
Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO:
00001279
DIČ:
CZ00001279
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
200210002/2700
Kontaktní osoby pojistníka:
Část č. 1, 2, 3, 4 veřejné zakázky: Ing. Milan Drahoňovský, PhD., finanční ředitel
Část č.1, 3, 4 veřejné zakázky:

Ing. Hana Poláková, ekonom - specialista

Část č. 2 veřejné zakázky:

Ing. Mgr. Jaroslav Luža, vedoucí útvaru
nákupu a logistiky

12. Veškerá oznámení mezi pojistníkem a pojistitelem, která se vztahují ke smlouvě, nebo
která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a
druhé smluvní straně doručena buď osobním, doporučeným dopisem, datovou
schránkou či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu sídla příslušné
smluvní strany není-li mezi smluvními stranami pro konkrétní případy písemně
dohodnuto jinak.
13. V návrhu smlouvy bude uvedena odpovídající kontaktní osoba pojistitele, které na jeho
straně bude vyřizovat záležitosti týkající se pojistné smlouvy, včetně její správy (vč.
telefonního čísla a e-mailové adresy).
14. Pojistné období, pojistná doba či počátek a konce pojištění - viz KPP.
15. Pojistitel promítne do odpovídajícího návrhu smlouvy kalkulaci ceny pojištění
předloženou ve své nabídce, v souladu s přílohou č. 3 této ZD.
16. Pojistitel se zavazuje, že výši pojistného bude garantovat po celou dobu pojistné doby,
doúčtování dodatečného pojistného je možné pouze v případech změny rozsahu
pojištění.
17. Pojistitel je v souladu se zadávacími podmínkami (čl. 13.5 této ZD) v nabídce povinen
předložit návrh smlouvy o zachování mlčenlivosti dle přílohy č. 9 této ZD. V návrhu
smlouvy pojistitel uvede informaci, že současně s návrhem smlouvy bude mezi
pojistitelem a pojistníkem uzavřena právě také smlouva o zachování mlčenlivosti,
Stránka 25 z 48

STC/14821/ÚSF/2022/2
R_STCSPS_0047256
Příloha č. 2 – Obchodní a platební podmínky pro všechny části

upravující oblast mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozvěděl od pojistníka
v souvislosti s plněním smlouvy, resp. veřejné zakázky.
18. Návrhy smluv musí obsahovat závazek pojistitele dodržovat při zpracování osobních
údajů v souvislosti s plněním smlouvy veškeré povinnosti zpracovatele vyplývající
z relevantních právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů.
19. Návrh smlouvy musí obsahovat dále výslovně následující ustanovení, odchylka je
možné pouze z důvodu jiné zavedené terminologie pro označení smluvní strany,
samotné smlouvy či odkazovaných právních předpisů:

1)

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné
ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé
ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

2)

Pojistitel bere na vědomí, že pojištění je sjednáváno bez pojišťovacího
zprostředkovatele, a tedy odměna pojišťovacího zprostředkovatele není zahrnuta
do ceny plnění (pojistného) podle této smlouvy. Pojistník však nevylučuje
možnost využití služeb pojišťovacího zprostředkovatele. Rozhodne-li se pojistník,
že správu pojištění podle této smlouvy pro něj bude vykonávat pojišťovací
zprostředkovatel, sdělí tuto skutečnost a identifikační údaje vybraného
pojišťovacího
zprostředkovatele
pojistiteli.
Odměna
pojišťovacího
zprostředkovatele bude v takovém případě hrazena pojišťovacímu
zprostředkovateli pojistníkem. Pojistitel se zavazuje spolupracovat s takto
vybraným pojišťovacím zprostředkovatelem.

3)

Pojistitel je oprávněn plnit pojistnou smlouvu nebo její část prostřednictvím svého
(svých) poddodavatele(ů). V takovém případě, pojistitel má odpovědnost za
plnění předmětu pojistné smlouvy jako by ji plnil sám.

4)

V případě, že pojistitel není oprávněn provozovat činnost pojišťovnictví na území
České republiky, ve smyslu § 4 odst. 1 a násl. zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o podstatné porušení
smlouvy a pojistník je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5)

Pojistitel se zavazuje poskytnout nezbytné doklady a informace týkající se jeho
činnosti související s poskytováním předmětu plnění dle této smlouvy ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
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některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to
po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
6)

Pojistitel bere na vědomí, že pojistník je subjekt povinný uveřejňovat smlouvy a
jejich dodatky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak jako je pojistník povinný
poskytovat informace v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti pojistitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek. Úkony nutné k uveřejnění zajistí pojistník.

7)

Pojistnou smlouvu, pokud dále není uvedeno jinak, lze měnit pouze po dohodě
smluvních stran, která musí mít formu písemných, vzestupně číslovaných a
datovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
Změny, týkající se identifikačních údajů smluvních stran a kontaktních osob,
nejsou důvodem pro uzavření dodatku, jejich změnu jsou však smluvní strany
povinny písemně jednostranně oznámit druhé smluvní straně, a to bez
zbytečného odkladu.

8)

Smlouva a její dodatky nabývají platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9)

Pojistitel se zavazuje neposkytovat informace obdržené od pojistníka třetím
osobám bez písemného souhlasu pojistníka.

10) Pojistnou smlouvu není pojistitel oprávněn převést, stejně jako práva a povinnosti
z ní vyplývající na třetí osobu, pouze po předchozím písemném souhlasu
pojistníka. Smlouva je za podmínek uvedených v předchozí větě tohoto odstavce
závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
11) Pojistitel tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně
uznávané etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských
práv (dále jen „Práva“). V případě, že se pojistník hodnověrným a prokazatelným
způsobem dozví, že ze strany pojistitele došlo nebo dochází k porušení Práv, a
pojistitel i přes předchozí písemné upozornění pojistníka pokračuje v porušování
Práv nebo nezjedná nápravu, je takové jednání považováno za podstatné
porušení smlouvy a pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy.
12) Pojistitel dále prohlašuje, že při plnění této smlouvy bude dodržovat spravedlivé
pracovní podmínky a uznávat a zajišťovat práva zaměstnanců v souladu
s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
platnými v zemi, ve které je dle této smlouvy plněno. Pro účely kontroly tohoto
ujednání je pojistitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení o splnění
této povinnosti v prvním kalendářním měsíci každého kalendářního roku trvání
této smlouvy. V případě, že se pojistitel hodnověrným a prokazatelným
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způsobem dozví, že ze strany pojistitele došlo nebo dochází k nesplnění
povinností pojistitele, a pojistitel i přes předchozí písemné upozornění pojistníka
pokračuje v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, má
pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy.
13) Pojistitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči
svým případným poddodavatelům po celou dobu trvání pojistné smlouvy,
přičemž za řádné a včasné plnění se považuje úplná úhrada faktur vystavených
poddodavatelem za plnění poskytovaná pro účely plnění závazků pojistitele dle
pojistné smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí platby pojistníka. Pro účely
kontroly tohoto ujednání je pojistitel povinen předložit pojistníkovi čestné
prohlášení v prvním kalendářním měsíci každého kalendářního roku trvání této
smlouvy. V případě, že se pojistitel hodnověrným a prokazatelným způsobem
dozví, že ze strany pojistitele došlo nebo dochází k nesplnění povinností
pojistitele, a pojistitel i přes předchozí písemné upozornění pojistníka pokračuje
v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, má pojistník právo
odstoupit od pojistné smlouvy.
14) V případě, že pojistitel poruší svoji povinnost uvedenou v odst.12 a 13, je pojistitel
povinen uhradit pojistníkovi smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý
den porušení takové povinnosti.
15) V návrhu smlouvy musí být uveden počet vyhotovení dané smlouvy s tím, že
zadavateli musí připadnout nejméně 1 vyhotovení dané smlouvy. V případě
požadavku pojistníka zajistí pojistitel uzavření smlouvy elektronickou formou s
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů.

B. Platební podmínky
1. Pojistné bude hrazeno bezhotovostně na bankovní účet pojistitele, který bude uveden
v návrhu smlouvy.
2. Pojistné bude v souladu s § 2783 odst. 2 OZ sjednáno jako běžné pojistné. Pojistné za
jednotlivé části bude splatné na základě faktur vystavených pojistitelem / pojistiteli a
doručené pojistníkovi na e-mailovou adresu podatelna@stc.cz, prostřednictvím datové
schránky či přes web aplikaci pro jednotlivé části takto:
o U pojištění majetku a odpovědnosti za pojistný rok bude pojistné splatné
k prvnímu dni pojistného roku na základě faktury vystavené pojistitelem a
doručené pojistníkovi minimálně 30 dní předem. Pojistné za první rok
pojistného období bude splatné na základě faktury vystavené pojistitelem po
podpisu pojistné smlouvy.
o V případě pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené
zaměstnavateli, kdy počet pojištěných zaměstnanců přesáhne hranici 300,
bude pojistné za každého dalšího zaměstnance doúčtováno po konci
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pojistného období (prorata za každý započatý měsíc pojistné doby) formou
doplatku pojistného na základě sazby pojistného, kterou nabídne pojistitel/rok
za každého dalšího zaměstnance, a to na základě samostatné faktury.
o V případě cestovního pojištění bude hrazeno pojistné na základě uzavřených
přihlášek k jednotlivým zahraničním cestám zaměstnanců pojistníka. Faktura
bude vystavena první den v následujícím kalendářním měsíci, ve kterém byly
přihlášky uzavřeny.
o V případě pojištění vozidel za pojistný rok bude pojistné splatné k prvnímu dni
pojistného roku na základě faktury vystavené pojistitelem a doručené
pojistníkovi minimálně 30 dní předem, přihlášky a odhlášky budou doúčtovány
po konci pojistného období formou doplatku / přeplatku pojistného, a to na
základě samostatné faktury.
3. Faktura musí minimálně obsahovat identifikační údaje smluvních stran (tj. jméno, sídlo,
identifikační číslo, údaj o zápise v příslušném rejstříku), evidenční číslo smlouvy
uvedené na smlouvě a všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle příslušných
právních předpisů. Splatnost faktury bude 30 dní od jejího vystavení.
4. Neobsahuje-li některá faktura některou z požadovaných náležitostí, nebo obsahuje-li
nesprávné cenové údaje, anebo, je-li faktura vystavena v rozporu s platebními
podmínkami, je pojistník oprávněn tuto fakturu vrátit pojistiteli k opravě. V tomto
případě je pojistník povinen na fakturu, nebo v průvodním dopise k ní, důvod vrácení
označit. Doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího
prokazatelného doručení pojistníkovi.
5. Úhrada pojistného bude prováděna v české měně. Dnem úhrady pojistného se rozumí
den připsání peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu pojistitele,
uvedeného v odpovídajícím návrhu smlouvy.
6. Nebude-li pojistné pojistníkem uhrazeno včas, nemá tato skutečnost automaticky za
následek zánik pojistné smlouvy.
7. Pojistitel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám pojistníka
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nabyté.
8. Pojistitel není oprávněn postoupit pohledávky za pojistníkem z pojistné smlouvy nebo
v souvislosti s ní.
9. Pojistitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za pojistníkem
z pojistné smlouvy zástavním právem ve prospěch třetí osoby.

C. Vyhrazená změny závazku
1. Pojistitel je povinen do návrhu smlouvy zapracovat vyhrazenou změnu závazku
vydefinovanou níže:
Část 1. veřejné zakázky: Pojištění majetku, přerušení provozu, pojištění
odpovědnosti podniku a zaměstnanců
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a. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na
poskytování dalších služeb za dobu trvání platnosti smlouvy (dále jen
„vyhrazená změna závazku“) podobného charakteru jako dle této veřejné
zakázky, tj. na uzavření nebo rozšíření pojištění pro další movitý a nemovitý
majetek, který zadavatel nabude za dobu trvání smluvního vztahu s vybraným
dodavatelem, nebo na změnu rozsahu pojištění majetku a dále na změnu
sjednaných ročních limitů či sublimitů pojistného plnění nebo výše spoluúčasti.
b. Za celou dobu trvání smlouvy může být pojistné za vyhrazenou změnu závazku
navýšeno maximálně o 900 000 Kč (počítáno ze skutečně uhrazeného
zvýšeného pojistného).
c. Zadavatel tímto způsobem reaguje také na možnost, že v průběhu plnění
veřejné zakázky se vyskytnou takové nové služby, které pokrývají dosud
neexistující či zadavatelem nepředpokládaná pojistná rizika a zadavatel bude v
budoucnu těmito riziky ohrožen, např. změna hodnoty majetku na základě
tržních změn, změna rozsahu a objemu činnosti zadavatele.
Část 2. veřejné zakázky: Pojištění vozidel
a. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na
poskytování dalších služeb za dobu trvání platnosti smlouvy (dále jen
„vyhrazená změna závazku“) podobného charakteru jako dle této veřejné
zakázky, tj. na uzavření nebo rozšíření pojištění z důvodu pořízení nových
vozidel, který zadavatel nabude za dobu trvání smluvního vztahu s vybraným
dodavatelem, nebo na změnu rozsahu pojištění majetku a dále na změnu
sjednaných ročních limitů či sublimitů pojistného plnění nebo výše spoluúčasti.
b. Za celou dobu trvání smlouvy může být pojistné za vyhrazenou změnu závazku
navýšeno maximálně o 150 000 Kč (počítáno ze skutečně uhrazeného
zvýšeného pojistného).
c. Zadavatel tímto způsobem reaguje také na možnost, že v průběhu plnění
veřejné zakázky se vyskytnou takové nové služby, které pokrývají dosud
neexistující či zadavatelem nepředpokládaná pojistná rizika a zadavatel bude v
budoucnu těmito riziky ohrožen.
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ "Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)"
Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole nenulovými hodnotami s přesností na dvě desetinná místa, v Kč bez DPH.

Část 1 - Pojištění majetku, přerušení provozu, pojištění odpovědnosti podniku a zaměstnanců
Předmět pojištění

Jednotka

Nabídková cena za 1
pojistný rok v Kč bez DPH

Nabídková cena
za 4 pojistné roky v Kč bez
DPH

Soubor vlastních budov

1

- Kč

- Kč

Soubor movitých věcí vlastních i cizích

1

- Kč

- Kč

Věci mimo místa pojištění na geografickém území Evropy na
místech po právu užívaných pojistníkem/pojištěným

1

- Kč

- Kč

Bankovky ve výrobě (nedokončená výroba)

1

- Kč

- Kč

Soubor vlastních i cizích zásob, kromě bankovek ve výrobě

1

- Kč

- Kč

Pokladní hotovost, ceniny a cenné předměty

1

- Kč

- Kč

Vlastní a cizí věci umělecké či sběratelských hodnoty, sbírky

1

- Kč

- Kč

Pojištění skel

1

- Kč

- Kč

Přerušení provozu

1

- Kč

- Kč

Odpovědnost podniku za újmu a odpovědnost za škodu
způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku

1

- Kč

- Kč

Přeprava věci

1

- Kč

- Kč
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Odpovědnost zaměstnanců za škodu
způsobenou zaměstnavateli při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé
souvislostí s ním

pojištění 300
zaměstnanců (celek)
pojištění každého dalšího
zaměstnance (sazba za 1
zaměstnance)*

300

60

Nabídková cena za 1 pojistný rok

Celková nabídková cena za 4 pojistné roky (pro účely
hodnocení)

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

* Uvedený počet zaměstnanců slouží pouze pro účely hodnocení a není závazný. Zadavatel není povinen dané množství odebrat.
Tento počet pro účely hodnocení byl odvozen dle současného stavu zaměstnanců.
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ "Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a
služebních cest pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)"
Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole nenulovými hodnotami s přesností na dvě
desetinná místa, v Kč bez DPH.

Část 2 - Pojištění
vozidel
Poř
ado
vé Druh
čísl
o

Značk
a

Typ

RZ

VIN

Dat.
první
reg.

Hm
Obj Výk
otn Míst
em on
ost

POV

HAV

HAV
spoluúčast

Pojistná
částka
bez DPH

Skla
lim.

Rozš
íř.
asist
.

Úraz

1.

Osob
Supe
Škoda
ní
rb

8AK
0992

TMBCP7NP8
M7023787

18.11. 198
164
200
2020
4
5

5

100/100 Allrisk

5%min
5000

834 720

20 000

ano

ano

2.

Osob
Supe
Škoda
ní
rb

8AK
0987

TMBAH7NP2
M7026379

18.11. 196
155
110
2020
8
5

5

100/100 Allrisk

5%min
5000

661 200

20 000

ano

ano

Osob
Supe
Škoda
ní
rb
Osob
Supe
Škoda
ní
rb
Osob
Supe
Škoda
ní
rb

8AK
0988
8AK
0989
8AK
0990

TMBAH7NP9
M7026217
TMBAH7NP5
M7026330
TMBAH7NP8
M7025365

18.11. 196
155
110
2020
8
5
18.11. 196
155
110
2020
8
5
18.11. 196
155
110
2020
8
5

5

100/100 Allrisk

661 200

20 000

ano

ano

5

100/100 Allrisk

661 200

20 000

ano

ano

5

100/100 Allrisk

661 200

20 000

ano

ano

6.

Osob
Supe
Škoda
8AK0991
ní
rb

TMBAH7NP8
M7024930

18.11. 196
155
110
2020
8
5

7.

Osob
Supe
Škoda
ní
rb

TMBAH7NP7
M7026880

01.12. 196
155
110
2020
8
5

3.
4.
5.

8AK
1016

5
5

5%min
5000
5%min
5000
5%min
5000

100/100 Allrisk

5%min
5000

100/100 Allrisk

5%min
5000

661 200
574 877

20 000
20 000

ano
ano

Připoji
štění
Nabí
(skla, Nabíd dkov
Povi Hava zavaza ková
á
Zavaz. nné rijní
dla,
cena cena
Lim. ruče pojišt úraz,
za 1
za 4
ní
ění
rozšíř pojist pojis
ená ný rok tné
asiste
roky
nce)
20
000 - Kč - Kč - Kč
- Kč - Kč
20
000
20
000
20
000
20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč
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8.

Osob
Octa
Škoda
ní
via

7AR
9153

TMBJG7NE0K
0179771

11.07. 196
2019
8

85

137
0

5

100/100 Allrisk

5%min
5000

459 434

10 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

9.

Osob
Octa
Škoda
ní
via

7AR
9152

TMBAG7NE5
K0213283

11.07. 196
2019
8

85

134
8

5

100/100 Allrisk

5%min
5000

413 402

10 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

10.

Osob
Rapi
Škoda
ní
d

4AD
4196

TMBEN6NH5F 04.07. 119
4502013
2014
7

77

117
0

5

100/100 Allrisk

5%min
5000

116 000

10 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

04.07. 119
2014
7

77

117
0

5

100/100 Allrisk

5%min
5000

116 000

10 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

01.08. 159
2014
8

75

152
3

2

100/100 Allrisk

5%min
5000

83 000

20 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

09.11. 196
213
130
2020
8
1

3

100/100 Allrisk

5%min
5000

756 517

20 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

19.02. 588
573
160
2007
0
0

3

100/100 Allrisk

5%min
5000

231 000

20 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

28.02. 769
591
175
2022
8
5

3

100/100 Allrisk

5%min
5000

3 264
250

25 000

ano

ano

20
000

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

27.06.
1905

xxx

xxx

xxx

1

100/100

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

21.06.
1905

xxx

xxx

xxx

1

100/100

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

xxx

xxx

xxx

1

100/100

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

xxx

xxx

xxx

1

100/100

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Osob
Rapi
4AD
TMBEN6NH7F
Škoda
ní
d
4171
4501994
Nákl
adní
Cadd
4AE
WV1ZZZ2KZF
VW
do
y
2380
X013535
3,5t
Nákl
adní
Craft
WVZZZSYZM9
VW
8AK6590
do
er
018593
3,5t
Nákl
Euro
adní
7A2
ZCFA1EG0302
IVECO carg
nad
0018
503883
o
3,5t
Nákl
adní MERC Ateg
W1T9670241
5SI5616
nad EDES
o
0555542
3,5t
ERP1
VZV
Yale
xxx
F807A02057C
6ATF
GLP2
0AF2
VZV
Yale
xxx
A810805767
475
W
GLP2
VZV
Yale
xxx
D875B05176S
5VX
MSVZV
Yale
xxx
C852X01562G
2968

10.07.
1905
01.07.
1905
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Nabídková cena za 1 pojistný rok

- Kč

Celková nabídková cena za 4 pojistné roky (pro účely hodnocení)

Kč
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Příloha č. 3 – Tabulka nabídkových cen (3. list)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ "Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok
2023 až 2026 (znovuvyhlášení)"
Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole nenulovými hodnotami s přesností na dvě desetinná místa, v Kč bez DPH.

Část 3 - Pojištění managementu – pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
Předmět pojištění
Pojištění managementu
Celková nabídková cena za 4 pojistné
roky (pro účely hodnocení)

Nabídková cena
za 1 pojistný rok v Kč bez DPH
Kč
Kč

-

Nabídková cena
za 4 pojistné roky v Kč bez DPH
Kč

-

-
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Příloha č. 3 – Tabulka nabídkových cen (4. list)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ "Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
(znovuvyhlášení)"
Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole nenulovými hodnotami s přesností na dvě desetinná místa, v Kč bez DPH.

Část 4 - Cestovní pojištění
Dle čl. 9 "Komplexního pojistného programu" (příloha č. 1 ZD)
Předmět pojištění
Cestovní pojištění pro 1 osobu /den v Kč bez DPH
Cestovní pojištění 1 senior / den v Kč bez DPH
Příplatek za rizikovou práci pro osobu/den v Kč bez DPH
Příplatek za rizikovou práci pro seniora/den v Kč bez DPH

Evropa

celý svět mimo
USA a Kanady

celý svět
včetně USA a
Kanady

-

-

-

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
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Příloha č. 4a – ČP o splnění kvalifikace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Název veřejné zakázky:

„Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest
pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)“
– část [VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Název účastníka (vč. právní formy):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

1)

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje základní
způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) neboť je dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek, včetně spotřební daně,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
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Příloha č. 4b – Seznam významných služeb

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB
Název veřejné zakázky:

„Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest
pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)“
– část 1
Název účastníka (vč. právní formy):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

V souladu s požadavkem zadavatele v zadávací dokumentaci uvádím seznam
významných služeb:
Významná služba
Identifikace dodavatele, který dané plnění
poskytl:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Identifikace objednatele, kterému bylo dané
plnění poskytnuto:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Doba plnění s přesností na kalendářní
měsíce:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Stručný popis předmětu plnění významné
služby:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Roční objem pojistného (celková částka v Kč
bez DPH):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Hodnota pojištěného souboru movitých věcí
(celková hodnota v Kč bez DPH):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Kontaktní osoba objednatele pro účely
ověření uvedených informací (jméno, telefon
a e-mail):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Pozn.: Účastník vždy použije tabulku tolikrát, kolikrát je třeba.
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Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka zadávána v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Název:

„Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest
pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)“
– část [VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

IČO:

00001279

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba:

Magdaléna Vyskočilová

E-mail:

vyskocilova.magdalena@stc.cz

Účastník zadávacího řízení
Název:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Korespondenční adresa:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO, DIČ:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Tel.:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

E-mail:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Osoba oprávněná za účastníka jednat:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Kontaktní osoba:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Tel.:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

E-mail:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Identifikátor datové schránky:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Malý nebo střední podnik:

ANO / NE
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Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Název veřejné zakázky:

„Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest
pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)“
- část [VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Název účastníka (vč. právní formy):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

1) V souladu s požadavkem zadavatele uvedeném v zadávací dokumentaci k výše
uvedené veřejné zakázce, uvádím seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit
předmět zakázky.
A)
Poddodavatel
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
se sídlem
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastoupený
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: [VYPLNÍ
ÚČASTNÍK]
B)
Poddodavatel
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
se sídlem
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastoupený
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: [VYPLNÍ
ÚČASTNÍK]
C)
Poddodavatel
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
se sídlem
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastoupený
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: [VYPLNÍ
ÚČASTNÍK]
(účastník přidá počet poddodavatelů dle potřeby)
2) Tímto jako účastník výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuji, že nemám
v úmyslu zadat žádnou část uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.1
_____________________________
1

V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému poddodavateli, seznam
poddodavatelů dle bodu 1) nevyplňuje a pole proškrtne.
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Příloha č. 7 – ČP ke střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ
Název veřejné zakázky:

„Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest
pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)“
- část [VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Název účastníka (vč. právní formy):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky není obchodní
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
stejně tak prohlašuji, že výše uvedený účastník neprokazuje kvalifikaci v rámci dané veřejné
zakázky prostřednictvím poddodavatele, který by byl takovou obchodní společností, a to
v souladu s požadavkem zadavatele zadávací dokumentaci.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K APLIKOVANÝM SANKCÍM
Název veřejné zakázky:

„Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest
pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)“
- část [VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Název účastníka (vč. právní formy):

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlo:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jako „účastník“)

Tzv. ekonomické sankce
1. Jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka tímto čestně prohlašuji, že účastník,
v souladu s čl. 5 k Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či
orgánem se sídlem v Rusku;
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a) tohoto odstavce;
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto
odstavce.
2. Jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka tímto čestně prohlašuji, že žádný z
poddodavatelů účastníka, který bude účastníkem využit pro plnění smlouvy z této veřejné
zakázky, a jehož rozsah činnosti a/nebo odměny překročí 10 % hodnoty plnění smlouvy, není
subjektem uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo c) odstavce 1 tohoto prohlášení.

Tzv. individuální sankce
3. Jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka tímto čestně prohlašuji, že dodavatel
ve smyslu:
a. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, (dále
jen „Nařízení č. 269/2014), a
b. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
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vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, (dále jen „Nařízení č.
208/2014“), a
c. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelům Běloruska, v platném znění, (dále jen „Nařízení č. 765/2006“),
není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo
právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I
Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006.
4. Účastník dále prohlašuje a zavazuje se, že žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje
nebudou pro účely plnění smlouvy z této veřejné zakázky, přímo ani nepřímo zpřístupněny
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení č.
269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

Společné ustanovení
5. Pokud v průběhu účinnosti smluvního vztahu, uzavřeného se zadavatelem, dojde k
nedodržení podmínek uvedených v bodě 1., 2., 3. nebo 4. tohoto prohlášení, účastník se
zavazuje bezodkladně o této skutečnosti písemně zadavatele informovat.
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Příloha č. 9 – Smlouva o zachování mlčenlivosti

Smlouva o zachování mlčenlivosti
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
sídlo:
Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zastoupená: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO:
00001279
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
200210002/2700
(dále jen „STC“)
a

[identifikace pojistitele - VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Sídlo:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastoupená:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v [VYPLNÍ ÚČASTNÍK] oddíl
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK], vložka [VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
bank. spojení:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
číslo účtu:
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
(dále jen „Pojistitel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“)
uzavírají tuto
Smlouvu o zachování mlčenlivosti (dále jen „smlouva“):
I.
Smluvní strany se dohodly na spolupráci, která bude spočívat v pojištění na základě veřejné
zakázky s názvem „Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok
2023 až 2026“ (znovuvyhlášení) – část [ÚČASTNÍK VYPLNÍ ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY] (dále jen „spolupráce“). Smluvní strany si budou v rámci spolupráce
poskytovat informace, které mohou být považovány za informace neveřejného charakteru.
Vzhledem k charakteru těchto informací mají smluvní strany zájem na jejich ochraně a
bezpečnosti a vyžadují dodržování mlčenlivosti o těchto neveřejných informacích. Smluvní
strany se podpisem této smlouvy zavazují nakládat se všemi informacemi neveřejného
charakteru ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které si smluvní
strany poskytly či poskytnou v souladu s podmínkami dále uvedenými.
II.
1. Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly
či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem této
smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace
zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran.
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2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, aby povinnosti vyplývající z této smlouvy byly
dodržovány všemi osobami, které neveřejné informace získají nebo jsou jim k dispozici ve
smyslu ustanovení předchozího odstavce. Porušení smluvních povinností stanovených
touto smlouvou ze strany těchto osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní
stranou, která neveřejné informace poskytla.
3. Za neveřejné informace jsou podle této smlouvy považovány veškeré informace
vzájemně poskytnuté v písemné formě, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě,
jakož i know-how a další informace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální
hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a které jsou
písemně označeny jako diskrétní informace (zkratka „DIS“), nebo u kterých se z povahy
věci dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné.
4. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit utajení informací, které některá ze Smluvních
stran označí za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, Sb., občanského
zákoníku. Informace spadající pod obchodní tajemství jsou povinny Smluvní strany utajit
minimálně ve stejném rozsahu povinností jako neveřejné informace vymezené touto
Smlouvou, pokud samostatná Smlouva upravující podmínky vzájemné spolupráce
nestanoví pro informace spadající pod obchodní tajemství další povinnost Smluvních
stran.
5. V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují:
a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám (vyjma případů, kdy to tato smlouva
výslovně připouští),
b) zajistit, aby uvedené neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám,
c) zabezpečit data, popř. údaje ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné
podobě, včetně fotokopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími
osobami, případně zajistit proti ztrátě,
6. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto
dostupnost způsobila sama smluvní strana,
b) smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem
zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,
c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat
danou informaci,
d) je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy,
e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění
vyplývajícího z příslušných právních předpisů.
f) smluvní strana obecně prohlásí, že smluvní strany spolu spolupracují na zavedení
systému pro automatizovanou kontrolu kvality dokumentů a/nebo smluvní strana
použije loga společnosti při marketingové komunikaci.
III.
1.

Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:
a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména
písemně či elektronicky) a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující
jakékoliv informace neveřejného charakteru,
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b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy
těchto neveřejných informací,
c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a
ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací,
d) zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních
obsahujících neveřejné informace ve smyslu této smlouvy.
Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly
neveřejné informace, prostřednictvím jedné ze smluvních stran, zpřístupněny.
2. Zničení a odstranění materiálů ve smyslu předchozího odstavce odpovědný zaměstnanec
povinné smluvní strany, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen, na výzvu
druhé smluvní strany, písemně potvrdí.
IV.
V případě, že se některá ze smluvních stran, její zástupci nebo zaměstnanci – zpracovatelé
informací hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné podezření, že
došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě nebo
neoprávněnému subjektu, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou
smluvní stranu. Stejné povinnosti platí i v případě ohrožení, ztráty či poškození majetku STC.
V.
1. V případě, že některá ze smluvních stran prokazatelným způsobem poruší ustanovení čl.
II odst. 1, 2, 5 a 6 a čl. III této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna naúčtovat za
každé jednotlivé porušení či nesplnění takového smluvního závazku, smluvní pokutu ve
výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Důkazní břemeno nese smluvní
strana, která tvrdí, že došlo k porušení povinnosti.
2.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oprávněné a řádně vystavené
faktury. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok poškozené smluvní
strany na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu, a to i škody přesahující smluvní pokutu.
VI.

1. Závazek mlčenlivosti plynoucí z této smlouvy není časově omezen. Povinnost zachovávat
mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní
stranou trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení platnosti této smlouvy.
2. Smluvní strany nemají nárok na jakoukoliv odměnu za předání neveřejných informací
podle této smlouvy.
3. Tato smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce smluvních stran.
4. Žádná ze smluvních stran nemůže postoupit nebo převést jiným způsobem část nebo
celou tuto smlouvu nebo práva a povinnosti z ní vyplývající třetí straně nebo jakékoli
majetkově propojené společnosti bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany.
5. Smluvní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí českým právem.
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6. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě smluvních stran písemnými dodatky,
takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, každá smluvní strana
obdrží 1 výtisk.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
V [VYPLNÍ ÚČASTNÍK] dne
Za Pojistitele:

……………………………………………

V Praze dne
Za STC

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

……………………………………………
Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel

[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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