POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení

Č.j. PPR-24009-46/ČJ-2013-990656
Praha: 6. ledna 2014
Počet listů: 2

P Í S E M N Á
Z P R Á V A
Z A D A V A T E L E
v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), o podlimitní veřejné zakázce
s názvem
„Havarijní pojištění pro vrtulník MV zajišťující LZS na rok 2014“.
Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 ks vrtulníku
lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+, které se vztahuje i na škody způsobené technickému
personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či
zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby neúčastní na řízení a obsluze pojištěného vrtulníku
za letu.
Cena sjednaná ve smlouvě:
2 617 135,-- Kč (pojištění je osvobozeno od DPH)
Zvolený druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Česká pojišťovna a.s.
IČ: 45272956
DIČ: CZ699001273
Spálená 75/16
113 04 Praha 1
Plnění zakázky nebude probíhat prostřednictvím subdodavatele.
Nádražní 16
P. O. BOX 6
150 05 Praha 5
Tel.: +420 974 884 477
Fax: +420 974 884 409
Email: slzsekret@mvcr.cz
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Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Ve lhůtě pro podání nabídek v prvním zadávacím řízení byla zadavateli doručena pouze jedna
nabídka od uchazeče Česká pojišťovna a.s., která nebyla v souladu s ust. § 71 odst. 7 zákona
otevřena a zadávací řízení bylo v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona zrušeno.
Následně byla veřejná zakázka opět vyhlášena a zveřejněna. Ve lhůtě pro podání nabídek byly
zadavateli doručeny dvě nabídky uchazečů a to Česká pojišťovna a.s. a Slavia pojišťovna a.s. Toto
výběrové řízení muselo být však opět zrušeno v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona
vzhledem k tomu, že k hodnocení nabídek zbyla zadavateli pouze jedna nabídka.
Vzhledem k časové tísni již nebylo možné znovu tuto veřejnou zakázku vyhlásit v souladu s ust. §
21 odst.1 písm. f) jako zjednodušené podlimitní řízení.
Aby nedošlo k porušení smluvní povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví musí být vrtulník od 1.1.
2014 v provozu a tedy pojištěn. Oslovena byla Česká pojišťovna a.s., která je pojistitelem vrtulníku
Letecké služby PČR používaného k zajištění provozu stanoviště letecké zdravotnické záchranné
služby od roku 2007. Havarijní pojištění pro rok 2013 sjednané s Českou pojišťovnou a.s. skončilo
k 31.12. 2013.
Z výše uvedeného byla výše jmenovaná veřejná zakázka realizována v souladu s ust. § 23 odst. 4
písm. b) zákona.
Vypracovala: Mgr. Ilona Blahníková
referent OVZ SLZ PP ČR

Ing. Stanislav Loskot
za zadavatele

