OBEC STARÉ KŘEČANY

Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený :
IČO:

Staré Křečany č.p. 38, 407 61 Staré Křečany
IČO: 00261653; ID datové schránky By5bin2
tel.: +420 412 336 291, +420 412 391 440
e-mail: krecany@volny.cz; starosta.krecany@volny.cz; dotace.krecany@volny.cz
Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 38
p. Františkem Moravcem - starostou obce
00261653

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27, písm. b) a § 31 Zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, jejíž předmětem je
realizace služby :

„POJIŠTĚNÍ OBCE STARÉ KRECANY
od 1.4.2020 na dobu neurčitou"
v

v

Návrh týmu pro realizaci výběru dodavatele zadavateli
- podklad pro jednání zastupitelstva obce Staré Křečany
Složení týmu
p. Bohumil Voděrek- odborný konzultant
p. Květa Božíková- účetní obce
p. Luděk Pešek- referent obce
Ing. Petr Sinkule - osoba pověřená organizací VŘ
Pro zajištění výběru dodavatele pojištění obce Staré Křečany byl vytvořen tým, který se na zasedání
konaných ve dnech 22.7.2019, 30.7.2019 a 6.8.2019 zabýval vytvořením podmínek zadávací dokumentace.
Při tvorbě hodnotících kritérií, kromě výše nabídkové ceny za pojistné, bylo konstatováno, že je třeba
posuzovat i další „všeobecné" podmínky pojistné smlouvy jednotlivých potencionálních zájemcú
(pojišťoven), které se u jednotlivých pojistitelů liší. V tomto specifickém a velmi složitém procesu nelze
jednoznačně stanovit váhu a zejména matemi3tický model hodnocení. Ne v každém případě nejlevnější
znamená nejvýhodnější.
Z tohoto důvodu tým pro realizaci výběru dodavatele pojištění obce Staré Křečany navrhuje zadavateli,
aby pro výběr pojistitele obce byla zvolena forma poptávkového řízení (t. zv. ,,průzkum trhu") - nikoliv
původně odsouhlasené výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
v platném znění. Jde o zakázku malého rozsahu, u které se zadavatel nemusí řídit tímto zákonem, ovšem za
dodržení zásad transparentnosti a nediskriminace, což by samozřejmě bylo zajištěno i v této navrhované
formě.
Organizace poptávkového řízení - průzkumu trhu - by spočívala ve výzvě již užšího kruhu zájemců, který
by byl specifikovaný po prostudování a posouzení zmíněných „všeobecných podmínek", které jsou
dostupné na internetových stránkách jednotlivých pojistitelů nebo na základě nezávazného vyžádání.
Tento proces by proběhl s dostatečným předstihem, již před koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020
tak, aby nová pojistná smlouva navazovala na dosud platnou pojistnou smlouvu končící k 31.3.2020.
Ve Starých Křečanech, dne 15. srpna 2019.
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Za tým : Ing. Petr Sinkule
osoba pověřená organizací VŘ

