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Report - Otázky
Vážený Verejný obstarávateľ,
na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky „Zabezpečenie poistných služieb: I. časť –
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, II. časť - Poistenie motorových vozidiel“ vyhláseného v Úradnom vestníku
Európskej únie pod číslom 2020/S 197-476458 dňa 09.10.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie
č. 212/2020 pod zn. 34844 – MSS dňa 12.10.2020 Vás touto cestou chceme požiadať o odpoveď na nasledujúce otázky k
predmetnej súťaži, resp. o doplnenie nasledujúcich informácií nevyhnutných pre prípravu ponuky:
I. časť – „Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu“

1.
Uveďte, prosím, miesta poistenia s najvyššou poistnou sumou predmetov poistenia (poistná suma nehnuteľného majetku +
poistná suma hnuteľného majetku) s vyčíslením výšky poistnej sumy.
2.
Bola na území, kde sa nachádza majetok za posledných 10 rokov povodeň a / alebo záplava?
Ak áno, uveďte zoznam týchto povodní a / alebo záplav a výšku škôd spôsobených na majetku.
(pozn.: otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, t. j. túto informáciu požadujeme nezávisle od toho, či majetok bol alebo
nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne)

1. Otázka

3.
Uveďte min. 5 strojov / elektronických zariadení s najväčšou hodnotou s uvedením ich popisu činnosti, roku výroby a
poistnejsumy.
4.
V prípade, ak v rámci strojov a zariadení sú obsiahnuté aj pojazdné stroje, uveďte ich celkovú poistnú sumu, vrátane
zoznamumin. 5 strojov s najväčšou hodnotou s uvedením ich popisu činnosti, roku výroby a poistnej sumy.
5.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na líniové stavby: pozemné komunikácie, 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 50 m, koľajové dráhy, protipovodňové ochranné hrádze, ktoré sú
majetkom poistníka a sú uvedené v zozname poisteného majetku.
Prosíme o zaslanie zoznamu vyššie uvedených predmetov poistenia v štruktúre: predmet poistenia, miesto poistenia, rok výstavby,
poistná suma jednotlivého predmetu poistenia.
6.
Je možné dojednať pre nasledovné riziká limit poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas poistného
obdobia?
FLEXA: 20.000.000,00 €
Zemetrasenie: 10.000.000,00 €
Povodeň a Záplava: 10.000.000,00 €

Za Vašu odpoveď vopred ďakujeme
Zadaná

22.10.2020 14:14

Dobrý deň, k predmetnej 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.: Záplava bola v Obci Čaňa, nebol však poškodený majetok obce, len fyzických osôb.
k bodu 3. a 4.:
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€
Odpoveď
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€
k bodu 5.: Líniové stavby – sú položkovito uvedené v prílohe zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku vrátane ich hodnoty.
k bodu 6.: Verený obstarávateľ nesúhlasí s navrhovaným dojednaním limitov poistného plnenia.
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Kontakt
Prevádzkovateľ systému eZakazky
eZakazky web: www.ebiz.sk tel.: 026541 1356
.technická podpora
email: podpora@ebiz.sk
mobil: 0905 378 454

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