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Zadavatel:
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Jednající jménem: Ing. Petra Gabriela, MBA, kvestora
IČO: 00216275
                                                                                     
Veřejná zakázka:

„Pojištění majetku a odpovědnosti Univerzity Pardubice“

Věc:   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle 
zákona.               
Formulace dotazu je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:
V bodě 5. Technické podmínky a rozsah pojištění je uvedeno:

 nově pořízený majetek musí být automaticky zařazen do pojištění, a to dnem jeho nabytí.

Co si máme pod tímto požadavkem představit. Pojistitel samozřejmě na základě žádosti pojistníka 
nový majetek dopojistí, nebo má tento požadavek vazbu na bod 7. Obchodní podmínky, včetně 
platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši 
nabídkové ceny, kde je uvedeno:

 ��automatické připojištění nového majetku – rezerva na investice – tímto se pojištění rozšiřuje 
pro nově získaný majetek do celkového objemu 20.000.000,- Kč. Bude-li v průběhu pojistného 
období dosaženo výše sjednané částky a/nebo pořizované hmotné investice budou převedeny na 
účet souboru věcí nemovitých (respektive movitých) je pojištěný povinen ohlásit tuto skutečnost 
do 30 dnů pojišťovně a pojistné bude do konce pojistného období upraveno podle pojistné sazby 
pojistného pro věci nemovité (respektive movité).

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje, aby nově pořízený majetek byl automaticky zařazen do pojistné ochrany, a to 
dnem jeho nabytí. Pojistitel bude o nově pořízeném majetku a jeho připojištění samozřejmě 
informován v řádně stanovené lhůtě (dle bodu 7 Obchodních podmínek), nicméně pojištění bude 
platné zpětně ke dni nabytí, nikoliv ke dni ohlášení.

Dotaz č. 2:
V bodě 8.1. Další požadavky zadávací dokumentace uvádíte, že:

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 
uvedených v položkovém rozpočtu veřejné zakázky

 Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém rozpočtu, neocenění 
jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
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zadávacího řízení. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jménem či 
za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.

Co si máme pod pojmem položkový rozpočet představit?

Odpověď č. 2:

Uchazeč uvede roční pojistné za jednotlivé položky uvedené ve veřejné zakázce. Součtem těchto 
položek bude určena celková cenová nabídka za požadovaný rozsah pojištění, který uchazeč 
v rámci svých podmínek akceptoval a zadavateli předložil jako závaznou nabídku. 

Dotaz č. 3:
Bude smlouva uzavřena nebo spravována prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele?

Odpověď č. 3:

Zadavatel udělil plnou moc makléřské společnosti ESKAPO, spol. s r.o., IČ: 288 18 504, se sídlem 
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, která bude pro zadavatele na jejím základě vykonávat kompletní 
správu pojistného zájmu.  

V Pardubicích dne 09. 07. 2013

S pozdravem
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