Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek – dotaz č. 3
Identifikace zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
jednající:

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
Ing. Petr Pešek, předseda komise

Veřejná zakázka: Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
Dotaz č. 1:
Ke všem 3 částem
- zda budete v této veřejné zakázce využívat služeb zplnomocněného
zprostředkovatele - makléře, případně jakého (název);
Odpověď zadavatele:
Ano služeb makléře budeme využívat: Pojišťovací makléřství INPOL, a.s.
Dotaz č. 2:
k části 1
- zda je možné max. roční limit plnění u pojistného nebezpečí „povodeň nebo záplava“
zalimitovat pro škody vzniklé menší než 20letou povodňovou vlnou,
vyjma „soubor vybraných vlastních a cizích ostatních staveb (mosty, lávky, včetně
mostů a lávek na vodním toku)“ s max. ročním limitem plnění 5 000 000 Kč;
- prosíme zaslat chybějící přílohu č. 1 (dle přílohy
12_21_Pr_7_ZD_Město_ČK_majetek) pro „vlastní věci umělecké, historické nebo
sběratelské hodnoty uvedené na příloze č. 1“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravuje zadávací podmínky takto. Zadavatel umožňuje nabídku sublimitu
pojistného plnění u pojistného nebezpečí „povodeň nebo záplava“ pro souhrnné škody
vzniklé menší než 20letou povodňovou vlnou s výší sublimitu minimálně 1.000.000,- Kč
(jeden milion korun českých) ročně. V případě nevyužití tohoto sublimitu se na souhrnné
škody vzniklé menší než 20letou povodňovou vlnou bude vztahovat celkový limit pro pojistné
nebezpečí „povodeň nebo záplava“ ve výši 100.000.000,- Kč dle stávajících zadávacích
podmínek. Výše tohoto sublimitu není kritériem hodnocení nabídek.
Tento sublimit se nebude vztahovat na „soubor vybraných vlastních a cizích ostatních staveb
(mosty, lávky, včetně mostů a lávek na vodním toku)“, kde je požadován minimální limit
5.000.000,- Kč.
Ano, příloha pro „vlastní věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty uvedené na
příloze č. 1“ bude doplněna.
Zadavatel sděluje, že toto vysvětlení neovlivňuje průběžné zpracování nabídek.
Zadavatel dále upozorňuje, že nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

V Českém Krumlově dne

Ing. Kristýna
Čábelová
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