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Písemná výzva k předložení cenové nabídky služeb
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel: Obec Běleč, Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, IDDS 7wjajvb
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na nákup služeb
Oprávněná osoba: Stanislav Šmejkal, starosta obce, tel. 724 189 517, smejkal@obecbelec.cz

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pojištění majetku na uvedená pojistná nebezpečí a uvedená odpovědnost za škodu.

Pojistná nebezpečí:

1. Požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk, škody způsobené
únikem vod a lomem trubek, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, povodeň

A) Nemovitosti dle seznamu majetku, pojistná částka 5.000.000 Kč
B) Věci movité dle seznamu majetku, pojistná částka 900.000 Kč
C) Pojištění nákladů vzniklých v souvislosti s pojistným nebezpečím

2. Odcizení - krádež vloupáním, loupež, včetně souvisejícího vandalismu 
A) Věci movité dle seznamu majetku, pojistná částka 900.000 Kč
B) Stavební součásti nemovitostí dle seznamu majetku
C) Pojištění nákladů vzniklých v souvislosti s pojistným nebezpečím

3. Vandalismus na nemovitostech a věcech movitých v majetku obce

4. Odpovědnost obcí

Jedná se o tyto odpovědnosti za škodu:
- odpovědnost za škody způsobené třetím osobám - jednání nebo opomenutí pojištěného, jejichž následkem

je vznik škody, za kterou pojištěný dle právních předpisů odpovídá,
- odpovědnost za škodu dle § 392 odst. 1 zákoníku práce, pokud za ni obec odpovídá, vzniklou osobám

plnícím veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s touto veřejnou funkcí,
- odpovědnost  zastupitelstva  za  škodu  vzniklou  třetí  osobě,  odpovědnost  zastupitele  obce  za  škodu

způsobenou obci,
- odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě při výkonu státní a veřejné správy, pokud ke škodě došlo při

výkonu státní správy, která na ně byla přenesena zákonem, a při výkonu veřejné správy v samostatné
působnosti, a to škoda vzniklá nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v rozsahu
zák. č. 82/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

- odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu neúmyslně
způsobí nebo jí bude způsobena v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění
pozdějších předpisů,

- odpovědnost za škodu vzniklou jinému z činnosti obecního hasičského sboru,
- odpovědnost za škodu při provozu sportovních zařízení - 2 hřiště a 2 dětská hřiště.

Předpokládaná cena služeb: roční pojistné 15.000,- Kč

Kritérium hodnocení nabídek:
75 % - cena ročního pojistného
25 % - výše spoluúčasti, výše limitu pojistného plnění



Zadávací podmínky

1) Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady následujícími doklady:
- oprávnění k podnikání,
-  čestné  prohlášení  o  bezdlužnosti  na  pojistném  a  veřejném zdravotním  pojištění,  sociálním  zabezpečení,
příspěvku na sociální politiku a daních (stejně i na případném penále).

2) Nabídka bude obsahovat roční sazbu pojistného pro roční platbu v Kč včetně DPH, která bude zahrnovat
všechny ostatní náklady a poplatky.

3) Termín plnění: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejvýše 6 měsíců

4) Nabídky budou doručené v zalepené obálce s nápisem "Neotvírat  – nabídka pojištění",  na adresu Obec
Běleč, Běleč 22, 391 43 Mladá Vožice do pondělí 9. května 2011 do 9:00 hodin, kdy proběhne veřejné otevírání
obálek.

5) Data k ocenění:

Seznam majetku:
Nemovitosti - budovy a drobné stavby celková hodnota 5.000.000 Kč
 1. obecní úřad – kancelář, zasedací místnost, společenská místnost, klubovna
 2. hasičská zbrojnice s garážemi a klubovnou
 3. drobná stavba - kaplička Běleč
 4. drobná stavba - kaplička Bzová
 5. drobná stavba - autobusová čekárna Běleč
 6. drobná stavba - autobusová čekárna Bzová
Cena budov a drobných staveb je odhadnuta, účetní hodnota nemovitostí je 3.086.000 Kč.

Věci movité celková hodnota    900.000 Kč
 1. Zahradní technika    450.000 Kč
 2. Kancelářská a audiovizuální technika    100.000 Kč
 3. Vybavení hasičské jednotky - technika, uniformy    200.000 Kč
 4. Kontejnery na odpad    100.000 Kč
 5. Další vybavení      50.000 Kč

Obec Běleč má 185 obyvatel.

V Bělči dne 20. 4. 2011

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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