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Statutární město Ostrava 
Městský obvod Moravská Ostrava a P řívoz  
úřad městského obvodu 

 

Název veřejné zakázky:  

„Výb ěr pojišťovacího makléře v oblasti služby pojištění majetku a odpovědnosti za škodu“ 

Vyzýváme Vás k podání nabídky na plnění veřejné zakázky (dále  „VZ“) malého rozsahu statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s názvem „Výběr pojišťovacího makléře v oblasti 
služby pojištění majetku a odpovědnosti za škodu“, a to v souladu s ust. § 8 zákona č. 38/2004 Sb. 
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném znění (dál 
jen „Zákon“). 
 
 
1. Zadavatel 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Prokešovo náměstí 8, 729 29  Ostrava 
Identifikační číslo: 00845451 
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Petrou Bernfeldovou, místostarostkou 
ve věcech technických a informačních: Mgr. Andrea Miškaříková, vedoucí oddělení evidence majetku 
(tel. 599 442 245, e-mail: miskarikova@moap.ostrava.cz) 
 
 
2. Předmět plnění 
Předmětem veřejné zakázky je závazek k provádění těchto činností v oblasti pojištění městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a jeho příspěvkových organizací: 
a) konzultační a poradenská činnost v oblasti pojištění, 
b) asistence při řešení a likvidaci pojistných událostí, 
c) správa pojistných smluv 
d) 1x ročně zpracování analýzy pojistných rizik klienta a kontrola uzavřené pojistné smlouvy tak, aby  

odrážela skutečný stav a byla případně upravena v závislosti na potřebách pojištěného a na změnách 
podmínek pojišťovny a vypracování písemné zprávy, 

e) odborná pomoc při zpracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky pojištění majetku a 
odpovědnosti za škodu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vč. 
dalších pojištěných subjektů, zejména vypracování technické části zadávací dokumentace a konzultace 
podaných nabídek. 

 
Pojišťovací makléř bude za činnosti, které jsou předmětem plnění, odměňován zadavatelem. 
 
 
3. Požadovaný termín plnění zakázky 
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena od 1. 1. 2012  - do 31. 12. 2013 
 
 
4. Kvalifika ční předpoklady  
Do fáze hodnocení nabídek postoupí jen ti uchazeči, kteří splní níže uvedené kvalifikační předpoklady: 
 
a) doklad o registraci u ČNB nebo dříve MF v prosté kopii (§ 12 zákona) 
b) pojištění makléřské profesní odpovědnosti s limitem plnění minimálně 100 mil. Kč (doložit prostou kopii                

pojistné smlouvy či certifikátu o pojištění), 
c) seznam významných realizovaných služeb   

� alespoň 2 služby spočívající v poskytnutí zprostředkovatelských služeb pojišťovacího makléře 
pro veřejného zadavatele, v rámci kterých zprostředkoval pojištění odpovědnosti s limitem plnění 
nad 10 mil. Kč, 
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� alespoň 2 služby spočívající v poskytnutí zprostředkovatelských služeb pojišťovacího makléře pro 
veřejného zadavatele, v rámci kterých zprostředkoval pojištění majetku s pojistnou částkou 
převyšující 500 mil. Kč, 

 
 
5. Hodnotící kritéria 
 

a) navrhovaná výše odměny v Kč/rok bez DPH – váha kritéria 40% 
 
b) nabídka a prezentace makléře  – váha kritéria 40% 

- kvalita prezentace makléře (vznik, historie, vnitřní organizace, reference, apod.) 
- rozsah a nabízená kvalita činnosti služeb makléře 
- výše limitu plnění a výše spoluúčasti u pojištění makléřské profesní odpovědnosti  
- objem zprostředkovaného pojistného za rok 2010, 2009 
- členství v profesních organizacích a certifikace kvality 

 
c) operativnost služeb -  váha kritéria 20% 

- skutečnost zda má uchazeč specializovaná oddělení pro různé druhy pojištění 
- počet zaměstnanců celkem 
- počet osob a jejich funkce, které budou k dispozici pro zadavatele 
- dostupnost a časová flexibilita služeb 

 
Obsah a forma nabídky 
Obsahem nabídky bude: 
a) základní informace o uchazeči - název, IČ, adresa, zástupce pro jednání s kontaktními údaji (e-mail 

apod.) 
b) doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle bodu 4., včetně vyplněné přílohy č. 1 
c) doba poskytování služeb v oblasti pojištění,  
d) seznam spolupracujících pojistitelů, 
e) seznam referencí zakázek obdobného rozsahu a charakteru,  
f) organizační struktura makléřské společnosti (specializace oddělení) 
g) celkový  počet zaměstnanců 
h) popis týmu, který bude k dispozici pro zadavatele (počet osob a jejich funkce) 
i) uvedení dostupnosti a časová flexibilita nabízených služeb (popis komunikace na dálku, v případě 

možnosti dálkově přístupného informačního systému, stručný jeho stručný popis)  
j) způsob průběhu likvidace pojistných událostí, 
k) představení způsobu administrace pojištění a pojistných událostí, 
l) výše limitu plnění a výše spoluúčasti u pojištění makléřské profesní odpovědnosti 
m) objem zprostředkovaného pojistného za rok 2010, 2009  
n) doklady o členství v profesních organizacích a certifikace kvality služeb  
o) návrh smlouvy, jež by měla být uzavřena se zadavatelem,  
p) návrh výše odměny pojišťovacího makléře v Kč/rok bez DPH (navrhovaná výše nesmí přesáhnout částku 

200.000,- Kč/rok  bez DPH) 
 
Veškeré části uvedené pod bodem a) až p) budou předloženy 1x v písemné formě a 1x na CD nosiči 
v elektronické podobě. Nabídka bude učiněna v českém jazyce, elektronické a písemné vyhotovení budou 
totožná.  
 
 
6. Místo a lhůta pro podání nabídek 
 
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 
Nabídku na plnění veřejné zakázky doručte v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem 
„Výběr pojišťovacího makléře v oblasti služby pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. 
NEOTVÍRAT “ 
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poštou na adresu : Statutární město Ostrava 
                                         městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
                                         Prokešovo náměstí 8 
                                         729 29  Ostrava 
 
nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
 
 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.11.2011 v 16 hodin. 
Po tomto termínu se nabídky nepřijímají . 
 
7. Závěrečná ustanovení 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit výběrové řízení i bez uvedení důvodu a nevybrat žádného 
uchazeče. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém 
řízení. Nabídky nebudou po ukončení výběrového řízení uchazečům vraceny a budou ponechány jako doklad 
o provedeném výběrovém řízení. Hodnoceny budou pouze nabídky, které splnily stanovené kvalifikační 
předpoklady.  
 
Výběrové řízení je vyhlášeno jako dvoukolové, přičemž druhé kolo bude probíhat formou osobních 
prezentací uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě doručení více než pěti nabídek pozvat do 
druhého kola pouze uchazeče, jejichž nabídky dosáhly v rámci prvního kola na základě písemných nabídek 
pěti nejvyšších ohodnocení. Uchazeč podáním nabídky vyjadřuje svůj souhlas se všemi podmínkami tohoto 
výběrového řízení.  
 
 V Ostravě dne 7. 11. 2011 
 
 
 
 
Ing. Ivona Vaňková 
vedoucí odboru majetkového 
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Příloha č. 1 
 

Prokázání splnění kvalifika čních předpokladů 
 
 
 
Název makléře: 
Sídlo: 
IČ: 
 
 
a) Prohlašuji, že mám uzavřeno pojištění makléřské profesní odpovědnosti s limitem plnění ve výši 

………………………. To dokládám kopií pojistné smlouvy. 
 
 
 
b) Seznam významných realizovaných služeb: 
 

Pojištění odpovědnosti s limitem plnění nad 10 mil. Kč 
 
1……………………………………………  
2……………………………………………  
 
 
Pojištění majetku s pojistnou částkou převyšující 500 mil. Kč. 
 
1……………………………………………  
2……………………………………………  

 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis: 


