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

__________________________________________________________________

V Kraslicích dne 17. 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 15. 9. 2015 od jednoho z dodavatelů tuto žádost:
(CITACE)
„níže Vám zasílám žádost o dodatečné informace k VZ „Pojištění majetku a odpovědnosti
Kraslice" - část 2 „Pojištění motorových vozidel".
Jaká spoluúčast je požadována u havarijního pojištění motorových vozidel?
Dle zadávací dokumentace (příloha č. 4) měla být požadovaná spoluúčast uvedena v seznamu
motorových vozidel (příloha č. 5). Tento údaj však příloha neobsahuje.“
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
U havarijního pojištění je požadována spoluúčast 5%, min. 5000,- Kč.

Zadavatel dále obdržel dne 17. 9. 2015 od jednoho z dodavatelů tuto žádost:
(CITACE)
„..níže Vám zasílám žádost o dodatečné informace k VZ „Pojištění majetku a odpovědnosti
Kraslice" - část 2 „Pojištění motorových vozidel".
Dotaz č. 1:
V příloze č. 5 (seznam motorových vozidel) není uvedena výše spoluúčasti pro havarijní
pojištění. Prosíme o doplnění.
Dotaz č. 2:
Prosíme o informaci, zda se v zakázce jedná o strojní pojištění (vč. výše spoluúčasti) nebo jen
o odstranění výluky při pracovní činnosti vozidla jako pracovního stroje?“
Odpověď zadavatele
Odpověď na dotaz č. 1
Jak uvedeno výše u havarijního pojištění je požadována spoluúčast 5%, min. 5000,- Kč.
Odpověď na dotaz č. 2
Jedná se o strojní pojištění, ve smyslu bodu 2.4 Přílohy č. 3ZD.
Sdělení zadavatele
Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že vzhledem ke změně zadávacích podmínek
veřejné zakázky, která spočívá v doplnění rozsahu spoluúčasti u havarijního pojištění na
5%, min. 5000,- Kč, se mění v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 Zákona lhůta pro
podání nabídek na části 1. a 2. veřejné zakázky ze dne 23. 9. 2015 na den 15. 10. 2015 do
12:30 hodin a termín otevírání obálek z 23. 9. 2015 ve 12:30 hodin na 15. 10. 2015 od
12:30 hodin.

Roman Kotilínek
starosta města
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