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1.

ÚVOD
Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) se vztahuje k oznámení užšího řízení
(Oznámení o zakázce), které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek
a v Úředním věstníku Evropské unie, a obsahuje souhrn všech údajů a informací
nezbytných pro řádné zpracování žádosti o účast v užším řízení a k prokázání splnění
kvalifikace (dále jen „Žádost o účast“).
Veřejná zakázka je zadávána formou užšího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Sídlo: Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01
IČ 263 48 349
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 980
Právní forma: akciová společnost
zastoupená: Ing. Zbyškem Klapkou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím
Pöpperlem, Ph.D. členem představenstva
kontaktní osoba zadavatele:
kontaktní osoba: Ing. Milan Krčín
kontaktní adresa: Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01
tel./fax:
+420 352 46 2136
e-mail:
krcin@suas.cz
Pojištění bude sjednáno prostřednictvím společnosti
Pojišťovací makléřství INPOL a.s.
Sídlo: Zbuzkova 47/141 190 00 Praha 9
Korespondenční adresa: Zbuzkova 47/141, 190 00 Praha 9
IČ 639 98 599
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
3440

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
66510000-8 (pojištění)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
240.000.000,- Kč bez DPH – včetně vyhrazené změny závazku
220.000.000,- Kč bez DPH – bez vyhrazené změny závazku
20.000.000,- Kč bez DPH – vyhrazená změna závazku
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona a to
jako výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 60 měsíců (5let).
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele na neživotní pojištění, a to konkrétně
komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele, pojištění finančních
ztrát způsobených přerušením provozu, pojištění odpovědnosti za újmu/škodu
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vzniklou jinému v souvislosti s činností společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce,
a.s. a vybraných společností patřících do skupiny, kromě škod způsobených provozem
drážní dopravy, a dále pojištění strojů a strojních zařízení.
V rámci této veřejné zakázky bude požadováno:

a) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele vč. zásob –
těžební část,
b) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele vč. zásob –
zpracovatelská část vč. pojištění finančních ztrát způsobených přerušením provozu
– těžební a zpracovatelská část,
c) živelní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele – pro obytné domy
a administrativní budovy
d) pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností zadavatele,
vyjma činnosti provozování drážní dopravy,
e) pojištění strojů a strojních zařízení.
S vybraným uchazečem bude uzavřeno pět pojistných smluv na dobu 5 let pokrývající
celý předmět veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka
není rozdělena na části dle § 101 ZVZ. Zájemci budou tedy povinni podat nabídku
pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky bude obsažena v zadávací
dokumentaci (dále jen „ZD“), která bude zaslána zájemcům vyzvaným k podání
nabídky.

4.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem budou uzavřeny na dobu 5
let. Zadavatel předpokládá uzavření (podpis) smluv do 31. března 2021 a zahájení
plnění (účinnost) od 1. dubna 2021.

5.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Místem plnění veřejné zakázky je území celé České republiky a pro pojištění
odpovědnosti/újmy je místem plnění Evropa. Riziková prohlídka provozního areálu
zadavatele nebude organizována. Potřebné informace o společnosti budou uvedeny
v zadávací dokumentaci.

6.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Zadavatel po uchazečích požaduje, aby ve svých žádostech o účast prokázali splnění
následujících kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

6.1

Základní způsobilost dle § 74 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zájemcem
v rozsahu stanoveném v ustanovení § 74 zákona
Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:
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
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b)

c)
d)
e)

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.
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
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.

Prokázání splnění základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením prostých kopií:
a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.
Je-li účastníkem zadávacího řízení právnická osoba, musí základní kvalifikační
předpoklady podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat jak tato právnická osoba, tak
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
účastníka zadávacího řízení či členem statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.
Splnění základní způsobilosti může dodavatel nahradit v souladu s § 86 odst. 2) zákona,
předložení dokladů čestným prohlášením.

6.2

Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii:
a) dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje, prokazující oprávnění k výkonu všech profesních
činností pro plnění zakázky.
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b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona), zejména povolení k provozování
pojišťovací činnosti udělené ČNB dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném
znění (např. obdobné povolení opravňující pojišťovnu z jiného členského státu EU
provozovat pojišťovací činnost na území České republiky).

6.3

Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za
poslední 3 roky před zahájením před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

6.3.1

Seznam významných služeb
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
•

osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
• smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení dle předchozího bodu od této osoby získat z důvodu spočívajících
na její straně.
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením
dokladu o:
a) minimálně jedné významné službě poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech,
jejímž předmětem bylo/je:
o pojištění majetku objednatele/pojištěného, kde hodnota pojištěného majetku
objednatele byla minimálně 15.000.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliard korun
českých) nebo ekvivalent této částky v cizí měně;
b) minimálně třech významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3
letech, jejímž předmětem bylo/je:
o pojištění odpovědnosti za škodu/újmu s celkovým ročním limitem pojistného
plnění pro tento druh pojištění minimálně 100.000.000,- Kč (slovy: jednosto
milionů korun českých) nebo ekvivalent této částky v cizí měně.
Seznam významných služeb bude předložen v českém jazyce, podepsaném osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

6.4

Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 82 zákona každý z
dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 (výpis z obchodního rejstříku) zákona samostatně a v
plném rozsahu.
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6.5

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

6.5.1

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní
způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu,
v jakém doklady prokazující splnění profesní způsobilosti pokrývají požadavky
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné
zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

6.5.2

Prokazování kvalifikace certifikátem
Kvalifikaci může účastník zadávacího řízení prokázat v souladu s § 87 zákona Jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

6.6

Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele

6.6.1

Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.

6.6.2

Změny v kvalifikaci
Dojde-li po předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu kvalifikačního
řízení řízení k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak
znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5
pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10
pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci.
Nesplnění této povinnosti je důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka zadávacího řízení.

7.

PŘÍSTUP KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
a) Úplná verze kvalifikační dokumentace v elektronické podobě byla zveřejněna na
profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_1258.html
b) Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně
(email: krcin@suas.cz, datová schránka: mz4chhv) nejpozději 7 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
c) Vysvětlení včetně přesného znění dotazu a odpovědi Zadavatele, budou zveřejněny na
Profilu Zadavatele na internetové adrese:

https://ezak.olivius.cz/profile_display_1258.html

8.

FORMA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V SOUTĚŽI
a) Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém jazyce. V případě
dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do
českého jazyka, tato povinnost se však nevztahuje na listiny ve slovenském jazyce.
b) Žádosti o účast v soutěži mohou být podávány jen elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
c) Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení

uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek.
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d) Žádosti o účast v soutěži v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož
maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní
dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných
formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

8.1

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání žádosti o účast v soutěži v
elektronické podobě:

8.1.1

Žádosti o účast v soutěži (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají v
souladu s § 107 odst. 1 Zákona pouze elektronicky pomocí elektronického nástroje
E-ZAK https://ezak.olivius.cz/profile_display_1258.html

8.1.2

Žádosti o účast v soutěži podané v listinné podobě nebo v jiné elektronické podobě
mimo elektronický nástroj E-ZAK nebudou přijaty.

Žádosti o účast v soutěži musí být podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeném na
kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
8.2.
Způsob podepsání žádosti o účast v soutěži
Žádosti o účast v soutěži musí obsahovat všechny podmínky podle bodu 6 kvalifikační dokumentace
podepsané uznávaným elektronickým podpisem účastníkem (resp. statutárním orgánem účastníka) nebo
osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníka jednat. V případě osoby oprávněné jednat za
účastníka musí být její plná moc součástí nabídky.
Další podmínky:
a) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s
minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí
připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít
v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo
vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
b) Účastník řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji E-ZAK (ezak.cz - odkaz „registrace dodavatele“). Vyřízení registrace
trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není
zpoplatněna.
c) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro
podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po
nahrání veškerých příloh!).

Zadavatel upozorňuje účastníky na povinnost pravidelných kontrol profilu zadavatele
pro případné získání vysvětlení dokumentace. Zadavatel bude poskytovat vysvětlení
dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil, poskytl či předal v kvalifikační
dokumentaci.

9.

OMEZENÍ POČTU ZÁJEMCŮ PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky na plnění veřejné zakázky,
nebude zadavatelem omezován, tj. k podání nabídky budou vyzváni všichni zájemci,
kteří prokáží splnění požadované kvalifikace.
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10.

LHŮTA PRO DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
S ŽÁDOSTMI O ÚČAST
Lhůta pro doručení Žádostí o účast začíná dle § 59 zákona, začne běžet dnem
následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne 7.12.2020 do 10:00 hod.

11.

MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Žádost o účast (nabídka) se podává písemně, a to v pouze elektronické podobě.
Zadavatel požaduje podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Otevírání obálek je z důvodu umožnění příjmu žádostí o účast a nabídek pouze v
elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

12.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA FORMÁLNÍ STRÁNKU ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Osnova pro zpracování Žádosti o účast
Součástí Žádosti o účast jsou doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Žádost
o účast bude zpracována podle této jednotné závazné osnovy:
a) úvodní list (úvodní list bude obsahovat identifikaci tohoto zadávacího řízení,
identifikační údaje zájemce, resp. všech dodavatelů podávajících společně Žádost o
účast, identifikační údaje kontaktních osob, včetně telefonického a e-mailového
spojení),
b) texzt Žádosti o účast, podepsaný zájemcem, resp. jeho statutárním orgánem, nebo
osobou pověřenou zastupováním zájemce; v případě podpisu Žádosti o účast
pověřenou osobou doloží zájemce v Žádosti o účast též příslušnou plnou moc,
c) obsah Žádosti o účast s uvedením názvů kapitol a stran,
d) doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů,
e) doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
f) doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů,

13.

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
V souladu s § 211 zákona bude probíhat písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
elektronicky.

14.

VÝHRADY ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) v průběhu lhůty pro podání Žádosti o účast dodatečně upřesnit nebo změnit
požadavky na kvalifikaci, resp. další požadavky obsažené v KD,
b) ověřit veškeré skutečnosti uvedené zájemcem v Žádosti o účast;
c) nehradit náklady na účast v tomto zadávacím řízení,
d) zrušit zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 127 zákona.

V Sokolově dne 6.11. 2020
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Za zadavatele

_________________________
Ing. Zbyšek Klapka, MBA
předseda představenstva

_________________________
Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.
člen představenstva
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