
Pořadové číslo:  29/6 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města 

Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního 

města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy, 

 

2 bere na vědomí , že do centralizovaného zadávání pojištění movitého a nemovitého majetku, 

odpovědnosti za škodu a rizik souvisejících s činností organizace, se jako zadavatelé připojí 

všechny příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerov, a že za uvedeným 

účelem bude do ukončení zadávacího řízení mezi centrálním zadavatelem, tj. statutárním 

městem Přerov a pověřujícími zadavateli, tj. příspěvkovými organizacemi, uzavřena písemná 

smlouva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Vzhledem ke skutečnosti, že termín odevzdání materiálů pro Zastupitelstvo města Přerova skončil  

před jednáním Rady města Přerova, které se konalo dne 8.6.2017, bude vyjádření Rady města Přerova 

sděleno zpravodajem přímo na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Na základě čl. 1 odst. 4, kapitola první, jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova a na základě 

požadavku věcného gestora akce Odbor správy majetku a komunálních služeb na přípravu zadávacího 

řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, návrh na schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“. 

 



Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje s ohledem na končící období platnosti 

smlouvy o pojištění k datu 31.10.2017 schválit usnesení dle předloženého návrhu, aby se předešlo 

tomu, že nebude statutární město Přerov od 1. 11. 2017 pojištěno. 

 

Důvodová zpráva: 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, čl. 1 odst. 4, kapitola první, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. 

  

Název veřejné zakázky: Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací 

  

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za 

škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 3 let. 

Předmět veřejné zakázky bude rozdělen v souladu s ust. § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) na 2 části: 

  

1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a rizika pro Statutární město Přerov a jím zřízené 

příspěvkové organizace 

2. část – Pojištění vozidel pro Statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace 

  

CPV kódy: 

66513000-9 - zákonné pojištění a sdružené pojištění 

66515000-3 - pojištění proti poškození nebo ztrátě 

66516000-0 - pojištění odpovědnosti za škodu 

  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Za období část 1. 

Pojištění majetku a 

odpovědnosti za škodu a 

rizika pro Statutární 

město Přerov a jím 

zřízené příspěvkové 

organizace 

část 2. 

Pojištění vozidel pro 

Statutární město Přerov 

a jím zřízené 

příspěvkové organizace 

Celkem za část 1. a část 

2. 

1 rok 6 403 069,00 Kč 297 643,00 Kč 6 700 712,00 Kč 

3 roky 19 209 207,00 Kč 892 929,00 Kč 20 102 136,00 Kč 

  

Předpokládaná hodnota plnění na veřejnou zakázku byla stanovena na základě informací dostupných z 

podkladů statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací pro obdobný předmět 

zakázky, tzn. předchozích pojištění sjednaných zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými 

organizacemi. 

  

Vzhledem k tomu, že v průběhu platnosti pojistné smlouvy může dojít k navýšení objemu majetku 

statutárního města Přerova případně jeho příspěvkových organizací, vyhradí si centrální zadavatel v 

souladu s ust. § 100 odst. 3 zákona v zadávacích podmínkách možnost použití jednacího řízení bez 

uveřejnění pro poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem (tzv. opční právo) ve výši max. 30 % 

z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 zákona musí 



být zahrnuta do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  

  

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění je 6 030 640,00 Kč bez DPH 

  

Celková předpokládaná hodnota plnění na veřejnou zakázku, včetně hodnoty vyhrazeného 

plnění, je 26 132 776,00 Kč bez DPH.  
  

Informace o způsobu financování a finančním krytí akce:  
Vzhledem k tomu, že investiční akce se týká části letošního roku tj. měsíců 11-12/2017 byla část 

finančních prostředků schválena a je kryta usnesením ZM, č. usnesení 671/23/5/2016, ze dne 

12.12.2016, ve výši 1 116 786,- Kč s DPH. Finanční prostředky jsou ve výdajovém rozpočtu 6320, 

ORJ 500, POL 5163. 

  

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka bude mít dopad i na roky 2018, 2019 a 2020, finanční krytí 

veřejné zakázky bude řešeno formou požadavku na mandatorní výdaj ve schváleném rozpočtu pro 

roky 2018, 2019 a 2020. 

  

  

Odůvodnění účelnosti VZ: 
K 31.10.2017 končí aktuálně uzavřené pojistné smlouvy a Statutární město Přerov by v případě 

neuzavření nových smluv na pojištění dle předmětu veřejné zakázky bylo vystaveno riziku, že v 

případě jakékoliv škody muselo její odstranění hradit ze svého rozpočtu, na což by v případě např. 

živelné katastrofy nemusel být rozpočet města dostačující. K centralizaci zadání pojišťovacích služeb 

bylo přistoupeno z důvodu agregace těchto služeb poskytovaných pro statutární město Přerov a jeho 

příspěvkové organizace, za účelem dosažení výhodnějších smluvních podmínek a současně úspor na 

pojistném. 

  

  

Informace o způsobu zadání VZ: 
Podle předmětu plnění se jedná o veřejnou zakázku na služby, kdy podle stanovené předpokládané 

hodnoty na plnění veřejné zakázky se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, kterou je zadavatel resp. 

centrální zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení v nadlimitním režimu dle zákona. Statutární 

město Přerov bude v této veřejné zakázce vystupovat jako centrální zadavatel dle § 9 ZZVZ, který 

bude pořizovat pojišťovací služby pro jiné veřejné zadavatele – příspěvkové organizace, zřízené 

statutárním městem Přerov. Okruh zadavatelů, pro které bude centralizované zadávání prováděno, 

musí být vymezen již v zadávací dokumentaci a dále nesmí být měněn. Centrální zadavatel a ostatní 

zadavatelé, pro něž bude centralizované zadávání provedeno, jsou povinni nejpozději do okamžiku 

zadání veřejné zakázky, tzn. do okamžiku uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, 

uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s 

centralizovaným zadáváním. Tato smlouva bude před jejím uzavřením předložena, prostřednictvím 

Rady města, ke schválení Zastupitelstvu města. 

S účinností od 18. dubna 2017 vnikla centrálním zadavatelům povinnost elektronické komunikace 

mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení, tzn. že veškeré úkony v zadávacím řízení musí 

probíhat prostřednictvím elektronického nástroje. Vzhledem ke skutečnosti, že centrální zadavatel v 

současné době nemá elektronický nástroj k dispozici, nechá se v tomto zadávacím řízení, v souladu s 

ust. § 43 zákona smluvně zastoupit externím administrátorem.  

 

 


