Veřejná zakázka na služby
zadávaná podle 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 26, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a
příspěvkových organizací“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ
NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
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Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené
jako Odpověď zadavatele).
Dotaz č. 1:

V příloze č. 1 – specifikace pojistného krytí odkazujete na straně 6 a 7 odst. 4. a 5. na bod 2.3., který
však v této příloze není. Prosíme o upřesnění, k jakému bodu se dané odstavce odkazují.
Odpověď zadavatele:

Dané odstavce se odkazují
na bod 3.3 (str. 6), viz:

Dotaz č. 2:

V příloze č. 1 – specifikace pojistného krytí uvádíte na straně 6 bod 3.4. odst. 4 jako předmět pojištění
též „lékařské věci (nástroje, přístroje), včetně zásob v sanitních vozech. Prosíme o specifikaci jaký vztah
má pojistník resp. pojištěný k uváděnému předmětu pojištění. V seznamu pojištěných osob neuvádíte
žádné zdravotnické zařízení či záchrannou službu.
Odpověď zadavatele:

Jedná se o majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace města Znojma, konkrétně
- Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace.
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Dotaz č. 3:

V příloze č. 1 – specifikace pojistného krytí bod 8.2. položka 16 požadujete pojištění odpovědnosti
poskytovatele zdravotních služeb. Prosíme o upřesnění o jakou zdravotnické zařízení se jedná vč.
poskytované formy zdravotních služeb a který pojištěný subjekt tuto činnost vykonává. Dále prosíme o
uvedení počtu lékařů, jiného zdravotnického personálu a počtu lůžek (jedná-li se o lůžkové zařízení).
Odpověď zadavatele:

Odpověď viz. Dotaz č. 2,
„Prosíme o upřesnění poskytované formy zdravotních služeb“
– zdravotničtí pracovníci soustavně poskytující přímou zdravotní péči v zařízení sociálních
služeb
“který pojištěný subjekt tuto činnost vykonává“
- Činnost je vykonávána v rámci sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem, které spadají pod organizaci Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková
organizace.
„Dále prosíme o uvedení počtu lékařů“
– lékař není v zařízení trvale přítomen, jiného zdravotnického personálu 21 sester a počet
lůžek 183.
Dotaz č. 4:

Na straně 17 bod 10 zadávací dokumentace „Obchodních podmínek" je uvedeno, že platby pojistného
budou hrazeny na účet pojistitele, ale na straně 12 bod 12.5.12. „Zadávacích podmínek" je uvedeno, že
pokud nebudou mít daňové doklady příslušné náležitosti budou vraceny pojišťovacímu makléři.
Žádáme proto o upřesnění, zda pojistné má být hrazeno na účet pojistitele nebo na účet pojišťovacího
makléře.
Odpověď zadavatele:

Pojistné bude hrazeno na účet pojišťovacího makléře
Dotaz č. 5:

V některých tabulkách pro škodová pojištění majetku je uvedeno, že pojištění má být sjednáno na novou
hodnotu. Na straně 16 bod 9.1. „Obchodních podmínek", kde je vyložena specifikace pojistné hodnoty
se uvádí pojem nová cena.
Žádáme proto o upřesnění, buď zda došlo k chybě a v tabulkách má být pojem „nová cena" a ne „nová
hodnota", anebo je třeba do zadávacích podmínek vyložit pojem „nová hodnota"
Odpověď zadavatele:

V tabulkách má být pojem „Nová cena“ nikoliv „Nová hodnota“.
Dotaz č. 6:

Na straně 4 „Obchodních podmínek" je uvedeno, jako jedno z míst pojištění území Slovenské republiky
pro rekreační zařízení. V této souvislosti upozorňujeme, že s účinností od 1.1.2019 platí na Slovensku
zákon č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia, kterým vstupují v platnost nová opatření a povinnosti pro
stanovení a odvod pojistné daně slovenskému správci daně. V pojistné smlouvě je proto nezbytné daň
vyčíslit, aby ji mohl pojistitel za pojistníka odvést. K tomuto účelu potřebujeme znát jaký majetek a v
jaké výši má být na území SR pojištěn.
Žádáme proto o sdělení, o jaké předměty pojištění se jedná a v jaké výši (pojistná částka) a na jaká
pojistná nebezpečí je pojistné krytí požadováno. Dále je nutné upřesnit, kdo je vlastníkem pojišťovaného
majetku na území SR.
Odpověď zadavatele:

Město nevlastní žádný majetek na území SR.
Dotaz č. 7:

Na straně 13 „Obchodních podmínek" jsou uvedeny podklady pro výpočet nabídkové ceny pro pojištění
odpovědnosti za újmu, chybí však počty žáku škol.
Žádáme proto o sdělení celkových počtů žáků základních škol a dětí mateřských škol.
Odpověď zadavatele:

Počet žáků MŠ – 1 202
Počet žáku ZŠ – 3 964 (vč. žáků dojíždějících ze zahraničí)
Počet žáku přípravné třídy - 26
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Dotaz č. 8:

Na straně 14 „Obchodních podmínek" je požadováno pojištěni odpovědností poskytovatele zdravotních
služeb dle zákona č.372/2011 Sb. Chybí však sděleni, kterých organizací by se toto pojištění mělo týkat
a výše jejich příjmů.
Žádáme proto o sdělení organizací, resp. pojištěných, kteří provozují svou činnost na základě zákona
č.372/2011 Sb. a výši příjmů z této činnosti.
Odpověď zadavatele:

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace, obrat za rok 2018
117 230 290 Kč.
Informace č. 1:

Zadavatel vypouští znění odstavce 8.2. Zadávacích podmínek, který zní doslovně takto:
„8.2.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 54
odstavec (2) písmeno a) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději
do 24.9.2019 do 14

00

hodin.

A nahrazuje jej novým zněním takto:
„8.2.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 54
odstavec (2) písmeno a) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději
do 1.10.2019 do 14

00

hodin.

Ve spolupráci se zadavatelem vypracovala

Mgr. Markéta Šimková
za zastupujícího zadavatele
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