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       V ý t a h 
U s n e s e n í 

 

z 45. mimořádné schůze Rady města Hlučína, konané dne 11. července 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 

45/1a) Rada města Hlučína přezkoumala námitku uchazeče DIRECT pojišťovna, a.s., se 

sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 25073958, ze dne 01.07.2016 proti 

rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení o veřejné zakázce „Komplexní 

pojištění pro Město Hlučín“  a proti zrušení veřejné zakázky „Komplexní pojištění pro 

Město Hlučín“, rozhodla námitce vyhovět a vydat rozhodnutí dle předložené  

přílohy č. 2. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla v důsledku vyhovění námitce zrušit část svého 

usnesení č. 43/3c) ze dne 22.06.2016, a to tak, že v tomto usnesení se  

a) v prvním odstavci ruší slova „a uchazeče DIRECT pojišťovna, a.s., Nové sady 

996/25, Staré Brno, IČ 25073958“  

b) ruší se zbývající odstavce se zněním: 

„Rada města Hlučína rozhodla v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zrušit 

zjednodušené řízení na podlimitní veřejnou zakázku: „Komplexní pojištění pro Město 

Hlučín“. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla po uplynutí doby pro podání námitek o 

provedení nového zadávacího řízení – zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na 

podlimitní veřejnou zakázku „Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ za podmínek a 

rozsahu dle předložené přílohy č. 2.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že v novém zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ kvalifikaci dodavatelů posoudí hodnotící 

komise. 

 

Rada města Hlučína rozhodla, že v novém zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ bude plnit funkci komise pro otevírání 

obálek s nabídkami hodnotící komise. 

 

Rada města Hlučína jmenovala členy hodnotící komise v novém zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku „Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ a za každého člena 

hodnotící komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. 

 

Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek s nabídkami a jednání hodnotící 

komise v novém zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Komplexní pojištění pro 

Město Hlučín“ se mohou v souladu s § 71 odst. 6 a § 75 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účastnit zástupci společnosti 

SATUM CZECH s. r. o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČ 

25373951.“ 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 

 
45/1b) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 

14.06.2016 uvedenou v protokolu o druhém jednání hodnotící komise ustanovené pro 

posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Komplexní pojištění pro Město Hlučín“ a rozhodla vyloučit v souladu s ustanovením 

§ 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů uchazeče DIRECT pojišťovna, a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 

Brno, IČ 25073958 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení. 

 

Zadávací podmínky uchazeč nesplnil z důvodu nedodržení obchodních podmínek 

zadavatele, a to v následujících bodech: 

- v návrhu pojistné smlouvy jsou uvedeny cizí pojištěné subjekty, které nebyly 

uvedeny v zadávacích podmínkách, 

- místo pojištění neodpovídá zadávacím podmínkám, 

- pro pojištění skel není uvedeno místo pojištění, 

- pojištění odpovědnosti za újmu –  v bodu 5.2 není uvedeno číslo přílohy, na 

které se odkazuje, 

- u havarijního pojištění uchazeč nenabídl poškození vozidla zvířetem, 

- z havarijního pojištění jsou vyloučeny škody způsobené pádem nebo nárazem 

věci živé nebo neživé, je-li tato věc v majetku či užívání pojistníka, pojištěného 

nebo oprávněné osoby, 

- v případě plnění z pojištění čelního skla dochází ke spotřebě pojistné částky, 

- u pojištění asistence nenabídl uchazeč krytí nákladů na otevření vozidla a 

výměnu zámku při ztrátě klíčů a přečerpání paliva při jeho záměně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Paschek v.r.     Mgr. Lenka Breitkopfová v.r. 

starosta města Hlučína     členka Rady města Hlučína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


