Město Kraslice - nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Tel. +420 352 370 411, E-mail sekret@meu.kraslice.cz

__________________________________________________________________

8. 9. 2015
Zadavatel:
Město Kraslice
Sídlo:
náměstí 28. října, 358 01 Kraslice
IČ:
00259438
Statutární zástupce: Roman Kotilínek, starosta města
Kontaktní osoba:
Sídlo:
E-mail:
Tel.:

JUDr. Jaroslav Zvolský, advokát
Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o.
V nových domcích 372/17, 102 00 Praha 10
jzvolsky@akzv.cz
+420 602 50 770

Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti
Kraslice“ rozdělená na části:
Část 1. Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti za újmu
Část 2. Pojištění motorových vozidel
Zadavatel obdržel od jednoho z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím
podmínkám (dále též jen žádost) dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen Zákon).
Zadavatel obdržel dne 4. 9. 2015 od jednoho z dodavatelů tuto žádost:
(CITACE)
„k VZ „Pojištění majetku a odpovědnosti Kraslice“ – část 2 „ Pojištění motorových vozidel“ – si Vás
dovolujeme zdvořile požádat o informaci, zda pojistná smlouva bude uzavřena a spravována přes
pojišťovacího makléře a jakého.“
Zadavatel tímto sděluje v zákonné lhůtě dle § 49 odst. 2 Zákona v odpovědi všem dodavatelům,
kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, či o ni požádali, následující dodatečné
informace:
Odpověď zadavatele
Pojistná smlouva bude uzavřena a spravována přes pojišťovacího makléře Makléřský servis, s.r.o.,

nám. Míru 2, 320 00 Plzeň, IČ: 25246861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, spisová značka C 12585 a registrována jako pojišťovací makléř u České
národní banky pod číslem 001644PM a 002168PA.

Tato informace je uvedena v bodě 1. 3. přílohy č. 4 k zadávací dokumentaci (dále též ZD) k části 2
veřejné zakázky, tj. „Pojištění motorových vozidel“.
Plná moc uvedeného pojišťovacího makléře ze dne 1. 7. 2015 je uvedena v příloze č. 8 ZD.

Roman Kotilínek
starosta města
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