
 1 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 

 
Výběrové řízení: na pojištění 
Název projektu:  „Pojištění nemovitého a movitého majetku, odpovědnosti za škodu a 

pojištění vozidel“ 
Zadavatel:   město Moravská Třebová, nám. TGM 29,  571 01 
Způsob zadání:  dle Směrnice Rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu č. 11/2010 
 
1. Údaje o složení komise  
Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 2. 5. 2011, č. usnesení 476/R/020511, 
jmenovala komisi pro výběrové řízení na „Pojištění nemovitého a movitého majetku, 
odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel.“ 
Otevírání obálek se zúčastnili tito členové výběrové komise:  
- JUDr. Miloš Izák 
- Ing. Miloš Mička 
- Ing. Mgr. Dana Buriánková 
- Martin Lána 
 
Posouzení a hodnocení nabídek se zúčastnili tito členové výběrové komise:  
- Ing. Pavel Brettschneider 
- Ing. Miloš Mička 
- Ing. Mgr. Dana Buriánková 
- Martin Lána 
 
 
2. Přehled podaných nabídek  
 
Poř. číslo 
nabídky 

Obchodní firma IČ Datum podání 
nabídky 

Čas podání 
nabídky 

1 Generali Pojišťovna a.s. 61859869 6. 6. 2011   8:00 
2 Česká Pojišťovna a.s. 45272956 13. 6. 2011   8:00 
3 Allianz pojišťovna, a.s. 47115971 13. 6. 2011   9:53 
4 ČSOB Pojišťovna, a.s. 45534306 14. 6. 2011   9:19 
5 Kooperativa pojišťovna, a.s. 47116617 14. 6. 2011 10:32 

 
3. Výsledek posouzení nabídek  
Při podrobné kontrole nabídek komise pro posouzení a hodnocení zjistila, že všechny 
podané nabídky splnily podmínky soutěže a budou dále hodnoceny a posuzovány dle 
výběrových kritérií.  
 
4. Seznam nabídek navržených k vy řazení ze sout ěže 
Nejsou 
 
5. Seznam hodnocených nabídek  
- Generali Pojišťovna a.s. 
- Česká Pojišťovna a.s. 
- Allianz pojišťovna, a.s. 
- ČSOB Pojišťovna, a.s. 
- Kooperativa pojišťovna, a.s. 
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6. Popis hodnocení jednotlivých nabídek v četně odůvodn ění 
Pro zadání veřejné zakázky byla základním hodnotícím kritériem stanovena ekonomická 
výhodnost nabídky, která byla v podmínkách zadávacího řízení vymezena následujícími 
dílčími kritérii (včetně stanovené váhy): 
 
 Výsledná cena ročního pojistného    60 % 
 Finanční stabilita pojistitele a jeho postavení 
 na pojistném trhu v ČR     30 % 
 Bonifikace za dosažený škodní průběh   10 % 
 
Způsob hodnocení nabídek byl stanoven takto: 

a) Hodnocení dílčích kritérií hodnocení 
- výsledná nabídková cena se hodnotí sestupným pořadím podle absolutní výše. 

Nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce. 

- ostatní dílčí hodnotící kritéria se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí 
nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 
bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení, a to o podíl 100 
lomeno počtem účastníků. 

b) Sestavení celkového pořadí 
- bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude 

násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena 
redukovaná bodová hodnota pro každou nabídku 

- součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou 
bodovou hodnotu nabídky 

- celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, 
že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů 

- v případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém 
pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i v tomto 
případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí 
nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové 
hodnoty. 

 
 
Vyhodnocení nabídek:  
Pořadí nabídek je stanoveno podle ekonomické výhodnosti nabídky vyjádřené počtem 
získaných hodnotících bodů. 

Pořadí nabídky Obchodní firma 
 

Celkový počet bodů 

1 Česká Pojišťovna a.s. 96 
2 Kooperativa pojišťovna, a.s. 83 
3 ČSOB Pojišťovna, a.s 79 
4 Allianz pojišťovna, a.s. 66 
5 Generali Pojišťovna a.s. 65 

 


