Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích - upravená
(dále jen „Výzva“)
ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
k zamýšlené veřejné zakázce s názvem:
„Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“
1. Identifikace zadavatele
1.1

Zadavatel

Zadavatel

Název
Sídlo
IČ

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
708 92 156

Zastoupený

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Jméno
Mgr. Ludmila Vajglová

Kontaktní osoba ve

Telefon
E-mail
Profil
zadavatele
Jméno
Telefon
E-mail
Profil
zadavatele

věcech
technických:
Kontaktní osoba ve
věcech
organizačních:
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475 657 462
vajglova.l@kr-ustecky.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Bc. Iva Mrkvanová
475 657 303
mrkvanova.i@kr-ustecky.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj

Účel předběžných tržních konzultací
Zadavatel má zájem na vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude
zajištění poskytování pojišťovacích služeb dle potřeb Zadavatele (dále jen „pojišťovací služby“ a
„veřejná zakázka“).
Za účelem získání relevantních informací o možnostech trhu ve vztahu k požadovanému předmětu
plnění se Zadavatel rozhodl vést v souladu s § 33 ZZVZ předběžné tržní konzultace specifikované
blíže v této Výzvě. Informace získané v předběžných tržních konzultacích budou Zadavatelem
použity výhradně k optimálnímu nastavení zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích dle této Výzvy.
Předmět předběžných tržních konzultací
Předmětem předběžných tržních konzultací budou především vyjádření přihlášených dodavatelů
pojistných služeb ve vztahu k potřebám Zadavatele s cílem upřesnit či upravit zadávací podmínky
zamýšlené veřejné zakázky.
Rozsah požadovaných pojistných služeb je vymezen v příloze č. 1 této Výzvy. Zadavatel výslovně
upozorňuje dodavatele, že v příloze je demonstrován pouze rámcový rozsah požadovaných
služeb, a to formou uvedení stávajícího rozsahu pojištění.
Zadavatel tak pro vyloučení pochybností dodává, že v příloze č. 1 jsou uvedeny údaje platné v
současné chvíli. Zadavatel hledá smluvního partnera, který je schopen poskytnout minimálně
stávající rozsah poskytovaných služeb za co nejvýhodnějších ekonomických podmínek. Prvky
obsažené v příloze č. 1 tak budou předmětem dalších jednání v rámci předběžných tržních
konzultací, a to zejména diskuze o možnostech nastavení pojistného krytí, sublimitech, výše
spoluúčasti a dalších aspektech poptávaných služeb.
Termín a místo konání předběžných tržních konzultací
Předběžné tržní konzultace se budou konat v sídle Zadavatele: Ústecký kraj, Velká
Hradební 3 1 1 8 / 4 8 , 4 0 0 0 2 Ústí nad L abem nebo v irtuálně fo rm o u
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v ideo ko nference.
Předběžné tržní konzultace budou vedeny ve dvou kolech. Termín zahájení prvního kola bude
s ohledem na vývoj pandemie COVID-19 oznámen řádně přihlášeným dodavatelům po ukončení
termínu podávání přihlášek s dostatečnou časovou rezervou na zpracování jejich prezentací.
Druhé kolo se bude konat za podmínek uvedených v odst. 6.11 a 6.12 této Výzvy, nepřistoupí-li
Zadavatel k jeho zrušení v souladu s odst. 6.13 této Výzvy.
Účast na předběžných tržních konzultacích
Zadavatel zveřejnil tuto Výzvu na svém profilu uvedeném v čl. 1 této Výzvy.
Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit dodavatelé splňující podmínky uvedené v této
Výzvě.
Zadavatel uvádí, že adresně, prostřednictvím datové schránky, s touto Výzvou oslovil následující
jemu známé poskytovatele pojistných služeb, o kterých má relevantní informace, že jsou schopni
splnit požadavky kladené na poptávaný předmět plnění:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617, se sídlem: Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 639 98 530, se sídlem: Pobřežní
665/23, 186 00 Praha 8
Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, se sídlem: Spálená 75/16, Nové Město, 110
00 Praha 1
Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 471 15 971, se sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO: 455 34 306, se sídlem: Masarykovo náměstí
1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Pojišťovna VZP, a.s., IČO: 271 16 913, se sídlem: Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO 469 73 451, se sídlem: Římská 45, Praha 2, 120 00
Praha 2
Direct pojišťovna, a.s., IČO 250 73 958, se sídlem: Nové sady 996/25, Brno, 602 00 Brno
Dodavatelé, kteří mají zájem o účast v předběžných tržních konzultacích, včetně dodavatelů
oslovených přímo dle odst. 5.3. Výzvy, doručí nejpozději do dne 8. 2. 2021 Zadavateli písemnou
přihlášku k účasti na předběžných tržních konzultacích (dále jen „Přihláška“).
Závazný vzor Přihlášky tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Dodavatel vyplní výlučně pole určená k
doplnění, do zbylého obsahu Přihlášky nebude zasahovat.
Přihláška může být podána výhradně v elektronické podobě a to přednostně prostřednictvím
profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj nebo do
datové schránky Zadavatele (ID datové schránky: t9zbsva) nebo na e-mailovou adresu Zadavatele
uvedenou v čl. 1. V případě, že je Přihláška podávána prostřednictvím e-mailu, popř. z jiné datové
schránky, než schránky přihlašovaného dodavatele, musí být opatřena elektronickým podpisem
osoby oprávněné jednat za dodavatele. Pokud je osoba podepisující Přihlášku zplnomocněná,
bude spolu s Přihláškou zaslán také dokument potvrzující zplnomocnění či jiné oprávnění této
osoby k zastupování dodavatele, přičemž podmínky pro podpis takového oprávnění jsou shodné s
podmínkami pro podpis Přihlášky.
K Přihláškám podaným v rozporu s tímto článkem 5. Výzvy, zejména k Přihláškám podaným po
stanovené lhůtě, vyplněným v rozporu s uvedenými pravidly, nebo řádně nepodepsaným, nebude
přihlíženo.
Zadavatel pro vyloučení veškerých pochybností uvádí, že rozsah podmínek uvedený v Příloze č. 1
této výzvy je pouze fakultativní a může dojít k jeho změně, a to zejména na základě výsledku
předběžných tržních konzultací.
Zadavatel informuje dodavatele, kteří podají Přihlášku, zda byla jejich Přihláška podána v souladu
s touto Výzvou nejpozději do 3 dnů od uplynutí lhůty uvedené v odst. 5.4 Výzvy.
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Průběh předběžných tržních konzultací
Předběžné tržní konzultace budou vedeny ve dvou kolech, a to výhradně v českém jazyce.
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První kolo
Při prvním kole předběžných tržních konzultací budou dodavatelé prezentovat produkt, který dle
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jejich mínění nejlépe naplní požadavky Zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy.
Prezentace bude vedena v ústní podobě nebo virtuálně formou videokonference a bude souběžně
doplněna multimediální prezentací.
Prezentace dodavatelů budou probíhat v pořadí, v jakém byly doručeny Přihlášky. Každý dodavatel
bude mít k dispozici 10 minut na přípravu zařízení pro promítání multimediální prezentace a dále 60
minut pro samotnou prezentaci produktu dodavatele.
Prezentace dodavatelů bude mít následující doporučenou strukturu:
- představení dodavatele;
- obecná část prezentace zahrnující představení jím nabízených služeb
- odborná část prezentace.
- následné dotazy Zadavatele.
Pro představení společnosti je vyhrazeno nejvýše 10 minut z celkové časové dotace, 50 minut je
dále vyhrazeno dohromady pro obecnou a odbornou část prezentace, přičemž doporučujeme,
aby obecná část trvala nejdéle 20 minut a odborná část alespoň 30 minut.
Každý dodavatel může k provedení své prezentace vyslat nejvýše tři prezentující osoby.
O průběhu prezentací dodavatelů bude v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ pořizován audio, popř.
audiovizuální záznam. Dodavatelé účastnící se prvního kola předběžných tržních konzultací svou
účastí vyjadřují svůj souhlas s pořízením tohoto záznamu.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po skončení prvního kola předběžných tržních konzultací
klást dodavatelům doplňující dotazy k provedené prezentaci.
Druhé kolo
Druhého kola se mohou zúčastnit pouze dodavatelé, kteří podali řádnou Přihlášku a provedli
prezentaci svého produktu v rámci prvního kola.
Druhé kolo bude vedeno v písemné podobě a bude probíhat formou korespondenční
konzultace Zadavatele a dodavatelů týkající se návrhu znění zadávacích podmínek k Veřejné
zakázce, které zpracuje Zadavatel nebo jím pověřená osoba (dále jen „Návrh zadávacích
podmínek“).
Zadavatel po skončení prvního kola a zpracování Návrhu zadávacích podmínek zašle všem
dodavatelům uvedeným v odst. 6.10 této Výzvy Návrh zadávacích podmínek.
Dodavatelé jsou po obdržení Návrhu zadávacích podmínek oprávněni zaslat Zástupci odůvodněné
připomínky k Návrhu zadávacích podmínek, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho
doručení.
Zadavatel není povinen provést druhé kolo předběžných tržních konzultací, dospěje-li k závěru, že
informace získané v rámci prvního kola nevedou k naplnění účelu předběžných tržních konzultací
stanovenému v odst. 2.2 Výzvy. O této skutečnosti Zadavatel informuje všechny dodavatele
uvedené v odst. 6.10 Výzvy.
Dokumentace
Dodavatelé jsou povinni poskytnout Zadavateli nejpozději po skončení prezentace elektronickou
verzi prezentace na jednom USB flash disku nebo ji vložit do úschovny na adrese
https://uschovna.kr-ustecky.cz/ a zaslat Zadavateli odkaz ke stažení.
Dodavatelé berou na vědomí, že Zadavatel není povinen USB flash disk dodavateli vracet.
Zadavatel tuto prezentaci neposkytne ostatním účastníkům předběžných tržních konzultací.
Technické vybavení
Pro účely prezentace produktů jednotlivých dodavatelů v rámci prvního kola tržních konzultací
Zadavatel v místě konání poskytuje následující vybavení:
- dataprojektor s HDMI kabelem;
- internetové připojení přes síťový kabel.
Jakékoliv další vybavení neuvedené v odst. 8.1 Výzvy, které bude dodavatel pro svou prezentaci
potřebovat, je povinen si zajistit vlastními silami a na vlastní náklady.
Výhrady Zadavatele
Zadavatel na základě této Výzvy pouze vyzývá dodavatele k účasti na předběžných tržních
konzultacích, nepoptávají po nich žádná plnění. Tato Výzva, podání Přihlášky ani účast na
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předběžných tržních konzultacích nepředstavuje ani nezakládá žádnému dodavateli právo na
jakékoliv plnění ze strany Zadavatelů.
Zadavatel neposkytuje garanci toho, že dojde k zahájení zadávacího řízení, jehož předmětem bude
zadání Veřejné zakázky.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí na předběžných tržních
konzultacích.
Zadavatel není povinen při přípravě zadávací dokumentace k Veřejné zakázce povinen zohlednit
připomínky dodavatelů k Návrhu zadávacích podmínek podané podle odst. 6.12 Výzvy.
PŘÍLOHY: Nedílnou součástí této Výzvy jsou následující přílohy:
a) příloha č. 1 - Poptávaný rozsah pojištění,
b) příloha č. 2 - Přihláška k předběžné tržní konzultaci
c) příloha č. 3 - Škodný průběh za 5 let

