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Česká rada dětí a mláde�e
se sídlem Praha 1, Senová�né náměstí 977/24

IČ 68379439, DIČ CZ68379439

zadává dle § 2 odst. (1) písm. b) zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách
otevřené řízení na podlimitní zakázku

ÚRAZOVÉ POJI�TĚNÍ PRO OBČANSKÁ SDRU�ENÍ DĚTÍ A MLÁDE�E
NA LÉTA 2005 A 2006
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1. Charakteristika zadavatele

Česká rada dětí a mláde�e (dále jen ČRDM) je nestátní nezisková organizace, jejím�
posláním je podporovat oprávněné zájmy dětí a mláde�e ve snaze napomáhat
v�estrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, du�evní, tělesné a sociální. Své
poslání ČRDM naplňuje tím, �e podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření
právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich
činnost. ČRDM zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a
institucím.
ČRDM byla zalo�ena v roce 1998 a jejími členy je 90 sdru�ení dětí a mláde�e, resp.
s dětmi a mláde�í pracujících od malých, regionálních spolků a� po sdru�ení velká (Junák
� svaz skautů a skautek ČR, Pionýr, Asociace turistických oddílů mláde�e, Folklorní
sdru�ení ČR, apod.). Aktuální počet jednotlivých členů těchto sdru�ení je 201 815 (údaje
jsou k 14. říjnu 2004). Více informací o ČRDM na www.crdm.cz.
Úrazová smlouva byla sjednávána od roku 2000 na základě výběrového řízení pro
v�echna členská sdru�ení a specifikovaný okruh nečlenských sdru�ení.

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je návrh smlouvy na úrazové poji�tění občanských sdru�ení
dětí a mláde�e pro léta 2005 a 2006.
Klasifikace slu�by dle přílohy č. 2 zákona 40/2004: úrazové poji�tění, kód SKP 660311,
kód CPV 66331100-0.

2.1. Obsah návrhu smlouvy na úrazové poji�tění
2.1.1. Rozsah poji�tění

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 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.

2.1.2. Poji�těné osoby

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).

http://www.crdm.cz/
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2.1.3. Pojistné období, vý�e pojistného, doba trvání pojistné smlouvy

Pojistným obdobím se rozumí jeden rok.
Vý�e pojistného na jednu poji�těnou osobu (bez ohledu na to, zda se jedná o dítě či
dospělého) činí 15,00 Kč.
Pojistná smlouva se sjednává na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006.

2.1.4. Vý�e pojistného plnění

V návrhu pojistné smlouvy uchazeč uvede nabídku pojistného plnění:
a) pro děti do 18 let:
- pro dobu nezbytného léčení následkem úrazu;
- pro případ trvalé invalidity;
- pro případ smrti úrazem;

b) pro dospělé:
- pro dobu nezbytného léčení následkem úrazu;
- pro případ trvalé invalidity;
- pro případ smrti úrazem.

Zadavatel nepřipou�tí varianty nabídky.
Údaje v návrhu smlouvy a oceňovacích tabulkách musejí být uvedeny tak, aby z nich
zadavatel mohl vypočítat u vybraných typů úrazů denní od�kodné po dobu nezbytného
léčení.
Údaje v návrhu smlouvy a oceňovacích tabulkách musejí být uvedeny tak, aby z nich
zadavatel mohl vypočítat konkrétní finanční částku při vybraných procentech po�kození
organismu a porovnat tyto částky s nabídkami jiných uchazečů.

2.1.5. Administrace smlouvy, hlá�ení pojistných událostí, dal�í nále�itosti

Uchazeč uvede v návrhu smlouvy:
- postup při administraci smlouvy;
- postup při nahla�ování pojistných událostí;
- způsob zaji�tění ochrany osobních dat poji�těných osob dle zákona 101/2000 Sb.

2.2. Přílohy návrhu smlouvy

Nezbytnou součástí návrhu smlouvy jsou:
- v�eobecné pojistné podmínky pro případ úrazu;
- oceňovací tabulky denního od�kodného za dobu nezbytného léčení úrazu;
- oceňovací tabulky pro hodnocení trvalé invalidity;
- formulář nahlá�ení úrazu;
- eventuálně dal�í formuláře, pokud je uchazeč ve své nabídce pova�uje za nezbytné.
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2.3. Cena veřejné zakázky

Cenou veřejné zakázky rozumíme objem pojistného, které uhradí v roce 2005 a 2006
pojistník pojistiteli za v�echny jednotlivé členy sdru�ení, na ně� se pojistná smlouva
vztahuje.
Předpokládaný počet poji�těnců v roce 2005 je 206 000, co� činí při 15,00 Kč na osobu a
zaokrouhlení na statisíce 3 100 000 Kč.
Pro rok 2006 předpokládá zadavatel obdobnou situaci.
Jeliko� bude pojistná smlouva uzavřena na dva roky, činí předpokládaná cena veřejné
zakázky celkem 6 200 000 Kč (slovy �estmilionůdvěstětisíckorunčeských) splatná ve dvou
splátkách � jednou v roce 2005 za příslu�né pojistné období, tj. jeden rok, jednou v roce
2006 za příslu�né pojistné období, tj. jeden rok.
Proto�e počet registrovaných členů sdru�ení zadavatele meziročně kolísá, upřesní
zadavatel počet poji�těnců v průběhu prosince 2004, kdy budou zadavateli k dispozici
statistické údaje o členské základně sdru�ení.  Obdobně zadavatel upřesní přesný počet
poji�těnců pro rok 2006 v závěru roku 2005.

3. Kvalifikační kritéria

Společně s návrhem smlouvy uchazeč předkládá:
a) základní kvalifikační kritéria dle § 31 a kvalifikace dle § 30 odst. 2 písm. c) zákona

40/2004 o veřejných zakázkách;
b) kritéria a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti dle § 32 odst. 1

písm. b), tyto lze dolo�it výroční zprávou nebo prohlá�ením; nevyplývá-li z účetní
uzávěrky jednoznačně hodnota vlastního jmění, uchazeč předlo�í prohlá�ení o hodnotě
vlastního jmění.

c) kritéria a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti ve smyslu § 32,
a to doklad o aktuální vý�i rezervního fondu a doklad o způsobu zaji�tění uchazeče, je�
lze dolo�it výroční zprávou nebo prohlá�ením.

Zadavatel nepo�aduje kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti dle § 33,
kritéria a doklady pro prokazování jakosti a po�adavků systému řízení podniků z hlediska
ochrany �ivotního prostředí dle § 37 a kritéria a doklady pro prokazování odborné
způsobilosti nebo členství v profesní organizaci dle § 30 odst. 2 písm. d).

4. Kritéria hodnocení veřejné zakázky

Zadavatel hodnotí návrh smlouvy dle následujících kritérií:
dílčí kritérium váha v %
návrh vý�e pojistného plnění pro děti do 18 let pro dobu nezbytného léčení
následkem úrazu, pro případ trvalé invalidity a pro riziko smrti

45

návrh vý�e pojistného plnění pro dospělé pro dobu nezbytného léčení
následkem úrazu, pro případ trvalé invalidity a pro riziko smrti

30

snadnost administrace smlouvy a hlá�ení pojistných událostí 25
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5. Dal�í upřesňující údaje k podání nabídky

a) Uchazeč předlo�í nabídku, její� části budou seřazeny v tomto pořadí:
- kvalifikační kritéria v pořadí dle bodu 3. Kvalifikační kritéria této Zadávací dokumentace
- návrh smlouvy
- přílohy návrhu smlouvy
- list s podpisy statutárního zástupce uchazeče potvrzující zájem o podání nabídky a

dokládající počet listů nabídky
- výroční zpráva (pokud ji uchazeč předkládá k prokázání kritérií)

b) Pokud uchazeč dokládá některá z předepsaných kvalifikačních kritérií výroční zprávou,
uvede tuto skutečnost na zvlá�tní list papíru, který vlo�í do předepsaného pořadí
kvalifikačních kritérií. Zřetelně uvede, jaké kritérium dokládá a na jaké straně výroční
zprávy je lze nalézt.

c) Nabídku předlo�í uchazeč v jednom originále a v jedné kopii, patřičně označené
ORIGINÁL � KOPIE. Ka�dé provedení musí být odpovídajícím způsobem zaji�těno do
jednoho svazku, který bude dostatečným způsobem zaji�těn proti neodborné
manipulaci. Bude-li pou�ita jakákoli jiná ne� kni�ní vazba, uchazeč je povinen spojit
v�echny listy nabídky provázkem či obdobným způsobem, s připojením pečeti proti
poru�ení. Ka�dá strana nabídky bude zřetelným způsobem označena pořadovým
číslem stránky nabídky.

d) Zpracování nabídky je po�adováno v českém jazyce. Nabídka nesmí obsahovat
přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V�echny stránky nabídky
musí být zřetelné, čitelné a papír musí být v provedení bílé barvy.

e) Nabídku (originál + kopii) v uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a označené
názvem �Neotvírat � VZ Poji�tění� zasílejte doporučeně po�tou nebo předejte osobně
v kanceláři sídla zadavatele (5. patro, č. dveří 520). Na nabídky doručené osobně
uchazečem vystaví zadavatel potvrzení o převzetí nabídky.

6. Časová specifikace

lhůta
pro vyzvednutí zadávací dokumentace

od 19. 10. 2004, 09:00 do 29. 10. 2004, 14:00
v sídle zadavatele, 5. patro, č. dveří 520

lhůta pro dotazy k zadávací dokumentaci do 08. 11. 2004, 14:00
lhůta pro podání nabídek 24. 11. 2004, 14:00
otevírání obálek s nabídkami 25. 11. 2004, 14:00 v sídle zadavatele, 2.

patro, č. dveří 218
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7. Dal�í údaje o veřejné zakázce

Zadavatel: Česká rada dětí a mláde�e
Sídlo zadavatele: Senová�né náměstí 977/24

116 47 Praha 1
IČ: 68379439
DIČ: CZ68379439
Statutární orgán: Pavel Trantina, předseda

Ing. Lee Louda, 1. místopředseda
Ale� Sedláček, místopředseda

Kontaktní osoba pro zadávací
dokumentaci:

Hana Konopiská, zástupce ředitele Kanceláře
ČRDM
tel.: 234 621 209
fax: 234 621 541
e-mail: zastcrdm@adam.cz

Dal�í údaje o veřejné zakázce jsou obsa�eny v Oznámení zadávacího řízení, jeho� kopii
obdr�í ka�dý uchazeč současně se zadávací dokumentací a které je zveřejněno na
www.centralni-adresa.cz.

Zpracovala: Hana Konopiská, zástupce ředitele Kanceláře ČRDM

V Praze 18. října 2004

mailto:zastcrdm@adam.cz
http://www.centralni-adresa.cz/

