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P r o t o k o l

z otvírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku
�Úrazové poji�tění dětí a mláde�e na léta 2005 a 2006�,

č. Ka-04/65, č. SCA VZ50001571ZR01

Hodnotící komise ve slo�ení Bc. Kateřina Brejchová (Pionýr), Ing. Lee Louda (ČRDM), Bořek
Slunéčko (Junák-svaz skautů a skautek ČR), Pavel Trantina (ČRDM) a  Markéta Vránová (Liga
lesní moudrosti) otevřela dne 25. listopadu 2004 ve 14.00 obálky s nabídkami.

Nabídka č. 1
Uchazeč: Generali Poji�ťovna a.s.
Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 61 85 98 69
DIČ: 002-61 85 98 69

Obsah nabídky Splněno
Zpracování v českém jazyce (dle par. 59, odst. 3, písm. a) Ano
Podpis oprávněnou osobou (dle par. 59, odst. 3, písm. b) a dle bodu 5
v Zadávací dokumentaci

Ano

A dále úplný obsah nabídky (ve smyslu par. 59, odst. 3, písm. c) a dle Zadávací dokumentace
bod 2.1.), tj.:
- rozsah poji�tění dle bodu 2.1.1. ZD Ano
- poji�těné osoby dle bodu 2.1.2. ZD Ano
- pojistné období, vý�e pojistného 15,00 Kč na osobu, doba trvání poj.
smlouvy dle bodu 2.1.3. ZD

Ano

- vý�e pojistného plnění dle bodu 2.1.4. ZD, a to:
   - pro dobu nezbytného léčení následkem úrazu u dětí do 18 let Ano
   - pro případ trvalé invalidity u dětí do 18 let Ano
   - pro případ smrti úrazem u dětí do 18 let Ano
   - pro dobu nezbytného léčení následkem úrazu u dospělých Ano
   - pro případ trvalé invalidity u dospělých Ano
   - pro případ smrti úrazem u dospělých Ano
- postup při administraci smlouvy dle bodu 2.1.5. ZD Ano
- postup při nahla�ování pojistných událostí dle bodu 2.1.5. ZD Ano
- způsob zaji�tění ochrany osobních dat poji�těných osob dle z.101/2000
dle bodu 2.1.5. ZD

Ano

A dále nezbytné přílohy návrhu smlouvy dle bodu 2.2. ZD, to je:
- v�eobecné pojistné podmínky pro případ úrazu Ano
- oceňovací tabulky denního od�kodného za dobu nezbytného léčení
úrazu

Ano

- oceňovací tabulky pro hodnocení trvalé invalidity Ano
- formulář nahlá�ení úrazu Ano

Závěr:
Hodnotící komise konstatovala jednomyslně, �e nabídka č. 1 vyhověla po�adavkům dle
par. 59 zákona 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.



ČRDM
Protokol z otvírání obálek

                                                                                                                         Praha 25. listopadu 2004

s 2 z 4

Nabídka č. 2
Uchazeč: Kooperativa, poji�ťovna, a.s.
Sídlo: Templová 747, 110 01 Praha 1
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 47 11 66 17
DIČ: 001-47 11 66 17

Obsah nabídky Splněno
Zpracování v českém jazyce (dle par. 59, odst. 3, písm. a) Ano
Podpis oprávněnou osobou (dle par. 59, odst. 3, písm. b) a dle bodu 5
v Zadávací dokumentaci

Ano

A dále úplný obsah nabídky (ve smyslu par. 59, odst. 3, písm. c) a dle Zadávací dokumentace
bod 2.1.), tj.:
- rozsah poji�tění dle bodu 2.1.1. ZD Ne
- poji�těné osoby dle bodu 2.1.2. ZD Ne
- pojistné období, vý�e pojistného 15,00 Kč na osobu, doba trvání poj.
smlouvy dle bodu 2.1.3. ZD

Ano

- vý�e pojistného plnění dle bodu 2.1.4. ZD, a to:
   - pro dobu nezbytného léčení následkem úrazu u dětí do 18 let Ano
   - pro případ trvalé invalidity u dětí do 18 let Ano
   - pro případ smrti úrazem u dětí do 18 let Ano
   - pro dobu nezbytného léčení následkem úrazu u dospělých Ano
   - pro případ trvalé invalidity u dospělých Ano
   - pro případ smrti úrazem u dospělých Ano
- postup při administraci smlouvy dle bodu 2.1.5. ZD Ano
- postup při nahla�ování pojistných událostí dle bodu 2.1.5. ZD Ano
- způsob zaji�tění ochrany osobních dat poji�těných osob dle z.101/2000
dle bodu 2.1.5. ZD

Ano

A dále nezbytné přílohy návrhu smlouvy dle bodu 2.2. ZD, to je:
- v�eobecné pojistné podmínky pro případ úrazu Ano
- oceňovací tabulky denního od�kodného za dobu nezbytného léčení
úrazu

Ano

- oceňovací tabulky pro hodnocení trvalé invalidity Ano
- formulář nahlá�ení úrazu Ano

Závěr:
Hodnotící komise konstatovala jednomyslně, �e nabídka č. 2 nevyhověla po�adavkům
dle par. 59, odst. 3 zákona 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, a vyřadila ji.

Zdůvodnění:
Hodnotící komise vyřadila v souladu s par. 59, odst. 3, písm. c) a odst. 5 zákona 40/2004
Sb. o veřejných zakázkách nabídku č. 2 uchazeče Kooperativa, poji�ťovna, a.s., IČ: 47 11
66 17, se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747, proto�e uvedená nabídka neodpovídá
zadání, jeliko�:

1. Zadavatel v Zadávací dokumentaci, bod. 2.1. Obsah návrhu smlouvy na úrazové poji�tění,
bod 2.1.1. Rozsah poji�tění, uvedl, �e :

�Poji�tění se má vztahovat na úrazy, k nim� dojde v době trvání poji�tění při v�ech aktivitách
uskutečňovaných v rámci činností, je� mají zadavatel i sdru�ení, pro ně� zadavatel smlouvu



ČRDM
Protokol z otvírání obálek

                                                                                                                         Praha 25. listopadu 2004

s 3 z 4

vyjednal, vykonávat v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným obdobným
dokumentem) nebo v souvislosti s ním.
Jedná se zejména o úrazy:
- při ve�kerých akcích a schůzkách;
- při přípravě a aktivní účasti na akcích v ČR nebo v zahraničí (kulturních, turistických,

rekreačních a tělovýchovných);
- při krátkodobých brigádách organizovaných zadavatelem;
- při společných cestách pořádaných zadavatelem do místa činnosti dle přede�lých bodů;
- při výkonu funkce jednotlivých funkcionářů.

Uchazeč ve své nabídce uvádí:
Článek II
Poji�těná činnost
1. Pojistitel poskytne plnění za tělesné po�kození nebo smrt poji�těných osob, ke kterým

dojde následkem úrazu, při:
a) přípravě a výkonu klubové, tábornické, turistické nebo tělovýchovné činnosti organizované

nebo delegované pojistníkem nebo příslu�ným sdru�ením;
b) schůzkách a akcích organizovaných pojistníkem či příslu�ným sdru�ením;
c) krátkodobých pracovních brigádách organizovaných pojistníkem či příslu�ným sdru�ením;
d) turistických akcích nebo zájezdech organizovaných pojistníkem či příslu�ným sdru�ením;
e) pojistníkem či příslu�ným sdru�ením organizovaných společných cestách z místa bydli�tě

nebo pracovi�tě jiných osob do míst činností uvedených v předcházejících odstavcích nebo
z místa těchto činností na jiné místo obdobné činnosti a zpět;

f) výkonu dobrovolné funkce jednotlivých činovníků pojistníka či příslu�ného sdru�ení včetně
samostatných cest z místa bydli�tě nebo  pracovi�tě do místa činnosti a zpět.

2. Zadavatel v Zadávací dokumentaci, bod 2.1. Obsah návrhu smlouvy na úrazové poji�tění,
bod 2.1.2. Poji�těné osoby uvedl, �e:

Poji�těnými osobami mají být:
a) členové sdru�ení, pro ně� zadavatel smlouvu vyjednal;
b) v�ichni ostatní účastníci akcí pořádaných zadavatelem nebo sdru�eními, pro ně� zadavatel

smlouvu vyjednal (jde zejména o účastníky akcí pořádaných pro veřejnost).

Uchazeč ve své nabídce uvádí:
Článek I
Poji�těné osoby
1. Touto smlouvou jsou při činnosti podle článku II odst. 1 poji�těni v�ichni členové pojistníka

a sdru�ení, je� jsou členem pojistníka (dále jen sdru�ení), a to:
a) od dosa�ení věku 18 let,
b) mlad�í 18 let.
2. Obdobně jsou také poji�těni účastníci akcí pořádaných pojistníkem nebo příslu�ným

sdru�ením.
3. Poji�tění se dále vztahuje na ty osoby uvedené v odst. 1, které poji�těnou činnost

vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů a na ty osoby, které
mají s pojistníkem či příslu�ným sdru�ením uzavřenu na poji�těnou činnost smlouvu dle
občanského zákoníku nebo podle zákoníku práce.

4. Poji�těny nejsou osoby, které poji�těnou činnost vykonávají na základě uzavřené
profesionální smlouvy, a ty osoby uvedené v odst. 2, které poji�těnou činnost vykonávají
nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
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Závěry:
Na základě par. 59, odst. 5 zákona 40/2004 Sb. hodnotící komise vyřazuje nabídku č. 2
uchazeče Kooperativa, poji�ťovna, a.s., IČ: 47 11 66 17 se sídlem 110 01 Praha 1
Templová 747.
Nezbytnou součástí tohoto protokolu je prezenční listina přítomných a protokol
doručených nabídek.

V Praze dne 25. listopadu 2004

Podpisy členů hodnotící komise:

Bc. Kateřina Brejchová

Ing. Lee Louda

Bořek Slunéčko

Pavel Trantina

Markéta Vránová






