Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, („ZZVZ“)
o zadávacím řízení k veřejné zakázce

č. j. VZ20_2021 s názvem: „Cestovní pojištění pro Český rozhlas“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Český rozhlas

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČO:

45245053

2. Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je veškeré cestovní pojištění Českého
rozhlasu.
3. Celková cena veřejné zakázky sjednaná v pojistné smlouvě:
Sazby denního pojistného v Kč bez DPH:

krátkodobé cesty (do 90 dní)
dlouhodobé cesty (nad 90 dní)

Evropa
70
49

Svět
130
80

Válka
351
-

4. Použitý druh veřejné zakázky a režim zadávacího řízení:
Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení s uveřejněním podle ust. § 60 ZZVZ, a to v nadlimitním
režimu.
5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Obchodní jméno, sídlo
ERV Evropská pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8

IČO

49240196

6. Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.
7. Označení vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena pojistná smlouva:
Obchodní jméno, sídlo
ERV Evropská pojišťovna, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8

IČO

49240196

8. Odůvodnění výběru výše uvedeného vybraného dodavatele:
Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek dle ustanovení §
114 odst. 2 ZZVZ. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka
vybraného dodavatele splnila podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a byla vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka.
9. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Na realizaci veřejné zakázky se poddodavatelé podílet nebudou

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním
V případě veřejných zakázek na pojišťovací služby je pro zadavatele dopředu obtížné beze zbytku definovat
obchodní podmínky (v rámci otevřeného řízení), neboť je nutné zajistit propojení nezbytných požadavků
zadavatele na jednotlivé smlouvy s různými obchodními podmínkami jednotlivých pojišťoven. Specifické
potřeby zadavatele tak nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění a zároveň jednací fáze
jednacího řízení s uveřejněním umožňuje zohlednit zvláštní okolnosti vyplývající z povahy a složitosti
podmínek spojeným s předmětem veřejné zakázky.
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