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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 III.

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: Chtěli bychom Vás požádat o zaslání detailního přehledu jednotlivých škod (včetně 
příčiny škody) v posledních 3 letech pojištění. Tento přehled by měl obsahovat veškeré škody, i ty 
které byly shledány nelikvidní či jsou v současné době na rezervách a byly nahlášeny k dnešnímu 
dni tj. 09.07.2013. V zadávací dokumentaci je uveden pouze procentuální škodní průběh, ze kterého 
není patrné, zda je to včetně veškerých dosud nahlášených rezerv, nebo zda se týká pouze škod 
vyplacených, zároveň z této informace není patrné, o jaký druh škod se jedná.

Odpověď č. 1:
Přehled pojistných události za období od 1. 7. 2010 do 8. 7. 2013.
I.            Období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011, majetek včetně odpovědnosti 242 504 Kč (z toho 
odpovědnost 61 975 Kč), havarijní pojištění 0 Kč, povinně smluvní pojištění 0 Kč.
II.           Období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, majetek včetně odpovědnosti 614 502 Kč (z toho 
odpovědnost 112 750 Kč), havarijní pojištění 0 Kč, povinně smluvní pojištění 20 144 Kč.
III.         Období od 1. 7. 2012 do 8. 7. 2013, majetek včetně odpovědnosti 517 431 Kč (z toho
odpovědnost 88 882 Kč) + rezerva 5 090 000 Kč (majetkové škody), havarijní pojištění 0 Kč, 
povinně smluvní pojištění 30 296 Kč.

Dotaz č. 2: V bodě 7 zadávací dokumentace v článku „návrh smlouvy bude minimálně 
obsahovat“, je požadována garance předběžného pojistného krytí v délce 30 dnů. Tento požadavek 
shledáváme v rozporu s požadavkem uvedeném v zadávací dokumentaci, kdy je současně 
požadován podepsaný návrh pojistné smlouvy s počátkem pojistné smlouvy 01.08.2013.
Z jakého důvodu je tudíž tato garance požadována?

Odpověď č. 2:
Předběžné pojistné krytí má sloužit pro případ, kdy pojistný program zadavatele je již odsouhlasen. Samotný 

dokument pojistné smlouvy se však před její účinností nestihne všemi zúčastněnými stranami podepsat.
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Dotaz č. 3: S ohledem na bod 5, kde uvádíte, že si zadavatel vyhrazuje právo pojistit vozidla na 
riziko havárie, odcizení a povinné ručení u jiné pojišťovny než u které bude pojištěn majetek, 
vyplývá, že je možné tedy předložit 3 samostatné návrhy smluv a to samostatně na pojištění vozidel 
a v neposlední řadě i samostatnou pojistnou smlouvu na povinné ručení?

Odpověď č. 3:
Ano, je možné předložit tři samostatné návrhy smluv. Tedy za každou oblast (havarijního pojištění 
vozidel, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a za pojištění majetku a 
odpovědnosti) lze zpracovat individuální návrh.

Dotaz č. 4: V bodě 5 zadávací dokumentace v článku „informace předmětu plnění“ je uveden pes, 
který je umístěn v areálu Doubravice a není veden v účetní evidenci zadavatele, je tento pes 
součástí obchodního majetku zadavatele?
Odpověď č. 4:
Jedná se o psa určeného k hlídání majetku, a proto je tento pes daňově uznatelným nákladem.
Jeho účetní hodnota je nulová, tudíž je pouze v daňové evidenci. Podle současné právní úpravy je 
tak pes součástí obchodního majetku Univerzity Pardubice.

Dotaz č. 5: V bodě VII Pojištění vozidel zadávací dokumentace požadujete ocenění havarijního 
pojištění u všech vozidel, k tomu to požadavku bychom potřebovali důkladnější specifikaci vozidel 
pro korektnější stanovení pojistných částek vozidel (např. typ karoserie, typ paliva, výbava 
vozidla…)
Odpověď č. 5:
V rámci pojištění motorových vozidel a jejich bližší specifikace, Vám prostřednictví 
zplnomocněného makléře budou předloženy kopie VTP, které obdržíte nejpozději v pondělí 15. 7. 
2013. 

Dotaz č. 6: Pojištění přepravovaných osob požadujete pro všechna vozidla?

Odpověď č. 6:
Pojištění přepravovaných osob požadujeme na všechna vozidla, vyjma přípojných vozidel.

Dotaz č. 7: U pojištění nákladů na náhradní vozidlo je max.10dní považováno na 1 pojistnou 
událost nebo na 1 pojistný rok?

Odpověď č. 7:
Náklady na náhradní vozidlo jsou limitem plnění na pojistnou událost a jedno vozidlo. 

Dotaz č. 8: Pojištění přepravovaného nákladu je určeno pro všechna vozidla?

Odpověď č. 8:
Pojištění přepravovaného nákladu požadujeme na všechna vozidla, vyjma přípojných vozidel.

Dotaz č. 9: V bodě 5 zadávací dokumentaci v článku „informace k předmětu plnění“ je uveden 
požadavek, kdy požadujete zajištění likvidátora s uvedením kontaktních údajů pro všechny druhy 
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pojištění v místě sídla zadavatele. Pokud přímá likvidace u OVP flotil nebude možná a nelze jej 
vázat na jednu tuto osobu, je to důvod pro vyloučení nabídky uchazeče?

Odpověď č. 9:
Zadavatel požaduje kontaktní údaje na likvidátora v místě sídla zadavatele. V případě přímé 
likvidace škod u nezaviněných dopravních nehod, může uchazeč předložit i kontaktní údaje na 
osobu (servisního technika pojistitele), který požadovanou službu zajistí. Důvod k vyloučení 
nabídky uchazeče pak nenastane.

Dotaz č. 10: V odpovědi č. 3 v „dokumentu dodatečné informace k zadávacím podmínkám II“
uvádíte, že zadavatel udělil plnou moc makléřské společnosti ESKAPO, spol. s r.o., která bude pro 
zadavatele na jejím základě vykonávat kompletní správu pojistného zájmu. Má tento makléř být 
zároveň uveden i v návrhu pojistné smlouvy? Jakou stranou účastníků pojistné smlouvy bude tento 
makléř odměňován?

Odpověď č. 10:
Zplnomocněný makléř obdržel klasickou Plnou moc, podle které bude spravovat pojistný zájem 
zadavatele. Dle zvyklostí českého pojistného trhu bude odměňován pojistitelem, a proto musí být 
v návrhu pojistné smlouvy uveden. 

Dotaz č. 11: V bodě 5, část I. zadávací dokumentace „komplexní živelní pojištění na všechna 
rizika “zadavatel stanovuje maximální roční limity na každé riziko v souhrnu za všechny předměty 
pojištění a to takto?
Záplava 10.000.000,-Kč
Povodeň 10.000.000,-Kč
Vichřice 10.000.000,-Kč

Odpověď č. 11:
1) Pojistné plnění za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím nastalé 
v průběhu pojistného roku je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10,000.000,- Kč.
2) Pojistné plnění za všechny pojistné události způsobené záplavou nebo povodní nastalé v průběhu 
pojistného roku je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10,000.000,- Kč.
3) Pojistné plnění za všechny pojistné události způsobené aerodynamickým třeskem nastalé 
v průběhu pojistného roku je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 5,000.000,- Kč.
4) Pojistné plnění za všechny pojistné události způsobené kapalinou unikající z vodovodních 
zařízení nastalé v průběhu pojistného roku je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 
5,000.000,- Kč.
5) Pojistné plnění za všechny pojistné události způsobené ostatními živelními riziky, vyjma rizik 
specifikovaných v bodě 1), 2), 3) a 4), nastalé v průběhu pojistného roku je omezeno limitem 
pojistného plnění ve výši 5,000.000,- Kč.
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