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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 217 a § 172 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen „Zákon“)
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:
Ev. Č. zadavatele

Pojištění majetku a přerušení provozu proti všem nebezpečím (All-Risks) 2019-2022
jednací řízení s uveřejněním
Z2018-028769
0224004526

Zadavatel:
Sídlo:
Zápis v OR:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
282 44 532

V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO:
282 44 532, jako nástupnické společnosti, s obchodní společností Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara
1069/1, PSČ 16008, IČO: 248 21 993, jako zanikající společností, došlo k zániku zanikající společnosti Český Aeroholding, a.s.,
bez likvidace a s účinností k 1.10.2018 přešlo jmění zanikající společnosti, jakož i všechna její práva a povinnosti v tomto
zadávacím řízení, na nástupnickou společnost Letiště Praha, a. s.
1.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku Zadavatele a jeho dceřiných společností (Czech Airlines Handling, a.s. a
Czech Airlines Technics, a.s.) a pojištění přerušení provozu pojištěných společností, v rozsahu proti všem nebezpečím
(All-Risks) s výjimkou výslovně uvedených rizik.

2.

Cena sjednaná ve smlouvě
Nabídková cena činí 51 724 064 Kč bez DPH. Nabídková cena byla stanovena na základě hodnoty pojišťovaného majetku,
požadovaného rozsahu pojistného krytí, doby trvání pojištění a aktuální tržní situace.

3.

Zvolený druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním dle § 60 Zákona.

4.

Identifikační údaje účastníků

Název účastníka
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Česká podnikatelská pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group
5.

Sídlo

IČ

Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00

47116617

Pobřežní 665/23, Praha 8, PSČ 18600

63998530

Označení všech vyloučených účastníků, včetně uvedení odůvodnění pro vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

6.

Identifikační údaje účastníků, s nimiž byla uzavřena smlouva

Název účastníka
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Sídlo
Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00

IČ
47116617

7. Odůvodnění výběru nabídky
Zadavatel vybral nabídku v souladu s ust. §122 Zákona. Vzhledem k tomu, že v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky byla podána jediná nabídka, komise v souladu s ust. § 122 odst. 2) Zákona neprováděla hodnocení
nabídek.
Dodavatel splnil požadavky dle § 122 odst. 5) Zákona předložením dokladů v rámci své nabídky, a to výpisem
z obchodní rejstříku ČR, ze kterého je patrné, že všechny akcie společnosti jsou v zaknihované podobě.
8. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění.
Nebylo použito.
9. Důvod použití zjednodušeného režimu.
Nebylo použito.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Elektronické prostředky byly využity pro celé řízení.

V Praze dne: 8.1.2019

_______________________________
Ing. Jiří Kraus
Místopředseda představenstva

________________________________
Ing. Radek Hovorka
Člen představenstva

