Vyhodnocení zakázky malého rozsahu
Pojištění Města Hlinska, včetně organizací města
Zakázka malého rozsahu "Pojištění Města Hlinska, včetně organizací města" byla hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.
Zadávací dokumentace obsahovala nejoptimálnější návrh pojištění se všemi možnými riziky, včetně zvláštních ujednání.
K podání nabídky jsme vyzvali 5 pojišťovacích ústavú.

Oslovené pojišťovny :

Kooperativa pojišťovna, a.s.
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
Generali Česká pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.

Soutěže se zúčastnily 3 pojišťovny :

UNIQA pojišťovna, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Generali Česká pojišťovna, a.s.

Jelikož byla jediným hodnotícím kritériem cena, jsou nabídky seřazeny vzestupně podle ceny pojistného na jeden rok.
Generali Česká pojišťovna, a.s. je v pořadí první.
Cena nabídky - pojistné na jeden rok pojištění činí 485 540,- Kč.
Celková hodnota zakázky na 3 roky činí 1 456 620,Generali Česká pojišťovna splnila kvalifikační způsobilost, která byla požadována v zadávací dokumentaci.

UNIQA pojišťovna je v pořadí druhá.
Cena nabídky - pojistné na jeden rok pojištění činí 643 550,- Kč.
Celková hodnota zakázky na 3 roky činí 1 930 650,UNIQA pojišťovna je stávající pojistitel města, roční pojistné nyní činí 625 031,- Kč.
Kooperativa pojišťovna je v pořadí třetí.
Cena nabídky - pojistné na jeden rok pojištění činí 666 303,- Kč.

Pojištění obsahuje :
Sdružené živelní pojištění ( pojištění na veškerá živelní rizika ) věcí nemovitých a movitých.
- nemovitosti pojištěny na novou hodnotu ve výši 1,981 milionů. Movitý majetek vlastní v nových cenách 210 mil.
- v majetku je již zahrnuta nová sportovní hala včetně vybavení
Pojištění odcizení a vandalismu věcí nemovitých a movitých, včetně sprejerů na nemovitostech.
Pojištění vybrané elektroniky proti jakémukoliv riziku ( přepětí, neodborná manipulace, atd.)
Pojištění vybraného strojního zařízení
Pojištění skel na všech budovách města
Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené třetí osobě, limit plnění 30mil.
- včetně pojištění zastupitelů na limit plnění 10mil.
Podrobnější rozsah pojistného programu v příloze č. 1

Závěr :
Generali Česká Pojišťovna splnila kvalifikační předpoklady požadované v zadávací dokumnetaci.
Podala nejnižší nabídkovou cenu a obsahem splnila požadovaný rozsah pojistné smlouvy dle nastaveného
pojistného programu.

Škodní průběh :

Majetkové škody
11/2019 skla
06/2020 doplňková živelní rizika
5/2020 elektronika
12/2020 vandalismus
11/2020 vandalismus
06/2021 vodovodní škoda
07/2021 vichřice
Pojištění odpovědnosti za újmu
Škody do 20tis. souhrnně
Škody nad 20tis. souhrnně

Zpracovala : Romana Alková, ITEAD a.s.

pojistné plnění
pojistné plnění
pojistné plnění
pojistné plnění
pojistné plnění
rezerva
rezerva

30 škod
2 škod

28 200,290 000,123 132,14 669,56 700,111 000,500 000,-

celkové plnění 152 855,celkové plnění 129 610,-

