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Report - Otázky

1. Otázka

Zadaná

Dobrý deň, k danej zákazke si Vás týmto dovoľujeme požiadať o vysvetlenie súťažných
podkladov:
1.
Prosíme o určenie MPL – adresa rizika, výška MPL.
2.
Prosíme o informácie k CECRI (k bodu poistnej zmluvy: Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na líniové stavby:
pozemnékomunikácie, chodníky, spevnené plochy, cyklotrasy, vrátane dopravného značenia, inžinierske siete, mosty, oplotenia,
verejné osvetlenia, nadzemné a podzemné rozvody /TÚV, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody, mosty do dĺžky 50m, koľajové
dráhy, protipovodňové ochranné hrádze, ktoré sú majetkom poisteného a sú v zozname poisteného majetku) – prosíme o detailný
položkovitý zoznam takéhoto majetku v EUR.
Ak nie je možné poskytnúť položkovitý zoznam, tak prosíme aspoň o zoznam individuálnych položiek, ktorých poistná hodnota je 100
tis EUR a viac.
3.
Prosíme o stanovenie novej hodnoty strojov, elektroniky a zariadenie, ktoré sú kryté v riziku lom stroja. Zároveň žiadame
zaslaťzoznam TOP 10 strojov (druh stroja/PS/rok výroby).
4.
K riziku povodeň, záplava: navrhujeme implementovať ročný sublimit na riziko povodeň/záplava: 20% z agregovanej
poistnejsumy každej poistnej zmluvy (na združený živel/ca 54 subjektov) za jedno poistné obdobie, max. 10 mio EUR za celu dobu
poistenia (4 roky). tzn. každá čiastková poistná zmluva bude mať svoj individuálny sublimit.
5.
Platenie poistného na účet sprostredkovateľa – žiadame zmeniť na platenie poistného na účet poisťovne.
6.
Žiadame o zapracovanie nasledovného ustanovenia do Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
anásledne do poistných zmlúv uzavretých na základe tejto Rámcovej dohody - navrhované znenie ustanovenia:
„Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nákladoch
alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou
chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na
príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo
v akomkoľvek inom poradí.
Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z
ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:
a)
prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už
sapovažujú za živé alebo nie, a
b)
prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo
naakýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
c)
samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť
ľudskézdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality,
stratu
hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.“
Ďakujem
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Dobrý deň, k Vašej žiadosti o vysvetlenie uvádzame: k bodu 1: Obec Slanec – Areál Základnej školy – budova novej základnej školy
v hodnote 19 053 989,40 €/ HM 19 970 €, Spolu: 19 073 959,40 €.
k bodu 2: Líniové stavby – sú položkovito uvedené v prílohe zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku vrátane ich hodnoty.
k bodu 3: Stroje:
Obec Čaňa: Zimný štadión - vzduchová chladiaca jednotka 83 002,26 €, hydraulický modul 22 344 €
Obec Rozhanovce: Energoblok pri zdravotnom stredisku 459 849,14€, verejné osvetlenie 241 612,45€
Obec Budimír: Svetelný zdroj s príslušenstvom 91 259,37€
Obec Družstevná pri Hornáde: technologická časť v čističke odpadových vôd: 4 415 089,50 €
Obec Valaliky: kamerový systém 16 683,58€
Obec Skároš: pracovný stroj traktor FARMTRAC s radlicou a drvičom konárov 31 440€
MČ Košice-Šaca: pracovný stroj Belarus 16 683,58€
Odpoveď
k bodu 4: Nesúhlasíme s určením ročných sublimitov pre riziko povodeň/záplava.
k bodu 5:
a) VO upravuje znenie prílohy č. 9.a. k RD pre časť I., ktoré je v prílohe tohto vysvetlenia.
b)VO upravuje znenie prílohy č. 4.a.1 k RD pre časť II., ktoré je v prílohe tohto vysvetlenia.
c)VO upravuje znenie prílohy č. 4.b.1 k RD pre časť II., ktoré je v prílohe tohto vysvetlenia.
d) VO upravuje znenie prílohy č. 4.c.1 k RD pre časť II., ktoré je v prílohe tohto vysvetlenia.
k bodu 6: VO nesúhlasí so zapracovaním predmetného ustanovenia.
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Stav

Nezodpovedaná

Zverejnenie

-
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Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.
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