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VEC:
Vysvetlenie /doplnenie súťažných podkladov č. II.
V zmysle časti II Komunikácia a vysvetľovanie bod 14. Vysvetľovanie súťažných podkladov na predmet
zákazky “Komplexné poistenie pre Mesto Žilina“„ vypísanej vo VVO č. 81/2021 pod zn. 17337-MSS dňa
6.4.2021, ID zákazky na portáli www.ezakazky.sk 11692369 uchádzači týmto žiadajú verejného obstarávateľa
o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov nasledovne:
Žiadame o doplnenie podkladov na vyššie cit. zákazku. Ide o otázky k časti 1 predmetu zákazky: Časť 1/
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
Otázka č. 1:

Uveďte, prosím, miesto poistenia s najvyššou poistnou sumou predmetov poistenia (poistná suma
nehnuteľného majetku + poistná suma hnuteľného majetku) s vyčíslením výšky poistnej sumy.
Odpoveď:
Miesta a poistné sumy sú uvedené v prílohe č. 1 (Zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku), ktoré
verejný obstarávateľ poskytol vo vysvetlení č. 1 dňa 9.4.2021.
Otázka č. 2

Uveďte, prosím, či sa medzi predmetmi poistenia nachádzajú cesty II. a III. triedy. Ak áno, uveďte,
jednotlivé cesty, poistné sumy, roky výstavby a dĺžky ciest v metroch.
Odpoveď:
Áno, medzi predmetmi poistenia sa nachádza aj cesta III. triedy o dĺžke 2,801 km, viď príloha č. 5 Zmluva
o prevode vlastníckeho práva.

Otázka č. 3

Uveďte, prosím, či sa medzi predmetmi poistenia nachádzajú mosty. Ak áno, uveďte jednotlivé
mosty, poistné sumy, roky výstavby a dĺžky v metroch.
Odpoveď:
Áno, medzi predmetmi poistenia sa nachádzajú aj mosty príloha č. 6 Zoznam mostov v majetku mesta.
Otázka č. 4:
Uveďte, prosím, zoznam všetkých škôd vzniknutých na vlastnom hnuteľnom alebo nehnuteľnom majetku
za posledných 5 rokov (vrátane škôd spôsobených krádežou alebo vandalizmom). Pri každej položke
uveďte dátum vzniku škody, stručný popis s uvedením príčiny a výšku škody.
(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.)
Odpoveď:
Zoznam všetkých škôd je uvedený v Prílohe č. 2_Škodovosť, ktorú verejný obstarávateľ poskytol vo
vysvetlení č. 1 dňa 9.4.2021.
Otázka č. 5
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.)
Odpoveď:
Zoznam všetkých vzniknutých škôd je uvedený v Prílohe č. 2_ Škodovosť.
Otázka č. 6:
Uveďte, prosím, min. 5 strojov / elektronických zariadení s najväčšou hodnotou a s uvedením ich popisu
činnosti, roku výroby a poistnej sumy.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ predkladá zoznam svetelných signalizácií, križovatky (viď príloha č.3 a 7).
Otázka č. 7:
V prípade, ak v rámci strojov a zariadení sú obsiahnuté aj pojazdné stroje, žiadame o uvedenie ich
celkovej poistnej sumy, vrátane zoznamu min. 5 strojov s najväčšou hodnotou a s uvedením ich popisu
činnosti, roku výroby a poistnej sumy.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ pojazdné stroje v evidencií nemá.
Otázka č. 8:
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, spevnené plochy a úpravy
územia, pozemné komunikácie, vrátane dopravného značenia, oplotenia, verejné osvetlenia, verejné
vodovody, verejné kanalizácie, ČOV, inžinierske siete, ktoré sú majetkom poisteného.
Zašlite, prosím, zoznam vyššie uvedených predmetov poistenia v štruktúre: predmet poistenia, miesto
poistenia, rok výstavby, poistná suma jednotlivého predmetu poistenia.
Odpoveď:
Zoznam predmetov poistenia na ktoré sa poistenie vzťahuje: protipovodňové ochranné hrádze, spevnené
plochy a úpravy územia, pozemné komunikácie, vrátane dopravného značenia verejný obstarávateľ
predkladá v prílohách č. 1, 3,5,6 tohto vysvetlenia.
Na predmety: verejné osvetlenie, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV, inžinierske siete sa
poistenie nevzťahuje. Verejný obstarávateľ zároveň upravuje aj dojednania v súťažných podkladoch
v Návrhu Rámcovej dohody o poskytovaní poisťovacích služieb, viď príloha č. 10.
Otázka č. 9:
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené budovy a stavby, ktoré nie
sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby ich rekonštrukcie, evidované na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zašlite, prosím, zoznam vyššie uvedených predmetov
poistenia v štruktúre: predmet poistenia, miesto poistenia, predpokladaný dátum kolaudácie, poistná

suma.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ zoznam rozostavaných stavieb (účet č. 042) poskytol vo Vysvetlení č. 1 dňa
9.4.2021, teraz tvorí Prílohu č. 1 tohto vysvetlenia.
Otázka: č. 10:
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných stavebných
materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí (uplatnených pri
zhotovení budovy v minulosti), ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej
budovy. Je možné dojednanie limitu plnenia vo výške 50.000,00 € za jednu a všetky poistné udalosti
počas poistného obdobia?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení bodu 19. t. j.: „Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj
na náklady spojené so zachovaním pôvodných stavebných materiálov, stavebných technologických
postupov a zhotovením umeleckých súčastí / uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti/, ktoré je
nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy. „.

I časť
- poistenie zodpovednosti za škodu
Otázka č. 11:
Akceptoval by Verejný obstarávateľ' v prípade poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasť vo výške
500,00 € ? Ak nie, uveďte, prosím, výšku spoluúčasti, ktorá by bola pre Verejného obstarávateľa
akceptovateľná.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení, spoluúčasť 0€.
Otázka č. 12:
Je možné vypustiť z poistenia zodpovednosti za škodu krytie škôd, ktoré vznikli najneskôr 3 roky pred
dňom platnosti a účinnosti poistnej zmluvy?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nesúhlasí s vypustením škôd, ktoré vznikli najneskôr 3 roky pred dňom platnosti
a účinnosti poistnej zmluvy a trvá na pôvodnom znení.
Otázka č. 13:
Prosíme o bližšiu špecifikáciu hnuteľných vecí, ktoré si poistený požičiava alebo inak užíva a o bližšiu
špecifikáciu vecí, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ ku dnešnému dňu takéto hnuteľné vecí neeviduje.
Otázka č. 14:
Prosíme o bližšiu špecifikáciu, aké hnuteľné veci poistený preberá, na spracovanie, opravu, úpravu,
predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ ku dnešnému dňu takéto hnuteľné vecí neeviduje.
Otázka č. 15:
Je možné zalimitovať zodpovednosť vyplývajúcu z titulu vlastníctva alebo prevádzkovania zábavných
parkov a zariadení, štadiónov a tribún, športovísk a detských ihrísk na maximálny limit plnenia
500.000,00 € za jednu a všetky poistné udalosti za dobu poistenia ?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nesúhlasí s navrhovanou úpravou a trvá na pôvodnom znení.
Otázka č. 16:
Prosíme doplniť výšku spoluúčasti pre riziko terorizmus (resp. informáciu, či je tolerovaná iná spoluúčasť

ako na živelné riziká).
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje rovnakú spoluúčasť pre riziko terorizmu ako pre živelné riziká.
Otázka č. 17:
Prosíme upresniť spoluúčasti na stavebné súčasti a vodovodné škody – v súťažných podkladoch je
nesúlad medzi časťou (B) Opisom predmetu zákazky a tabuľkou č. 3 v Prílohe č. 1. Pre budovy je uvedená
spoluúčasť na živelné riziká 330 € podľa prílohy, v opise predmetu zákazky je uvedené, že na stavebné
súčasti sa bude uplatňovať spoluúčasť 30 € - kedy sa teda má uplatňovať 330 €? Pre vodovodné škody je
v prílohe uvedená spoluúčasť 100 €, v opise zákazky 30 € - ktorá má byť aplikovaná?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ upravuje súťažné podklady v Časti 1: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
(OPIS PREDMETU ZÁKAZKY) nasledovne:
Bod 17 znie nasledovne:
17. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za uniknutú
vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000, 00 EUR za poistné obdobie.
Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť 100,00 EUR.
Bod 28. znie nasledovne:
28. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne poistné plnenie so
spoluúčasťou 330,00 EUR. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré k nej podľa
svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa budova alebo stavba tým neznehodnotili.
Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky, obklady,
inštalácie, podlahy, maľby stien, tapety...).
Verejný obstarávateľ tak zosúladil opis predmetu zákazky s Prílohou H (Tabuľky).
Verejný obstarávateľ zároveň predkladá zosúladený Návrh Rámcovej dohody pre poskytovanie
poisťovacích služieb pre časť I. viď príloha č. 10.
Otázka č. 18:
Prosíme doplniť orientačný počet zamestnancov Mesta Žilina a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta v zmysle Prílohy č. 4 k Vysvetleniu č. 1, na ktorých sa má vzťahovať krytie regresných nárokov
Sociálnej a zdravotných poisťovní.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ predkladá doplnenú pôvodnú Prílohu č. 4 k vysvetleniu č. 1 (Príloha č. 11).

Otázka č. 19:
Osobitné dojednania – bod 2:
V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel so spoluúčasťou 16,60,-€.
– Poisťovateľ poskytuje pripoistenie čelných skiel len pre motorové vozidlá do 3,5 t. Akceptoval
by verejný obstarávateľ poistenie čelných skiel bez spoluúčasti?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje maximálnu výšku spoluúčasti pri čelených sklách vo výške 16,60€ na
všetky motorové vozidlá podľa zoznamu.
Otázka č. 20:

Osobitné dojednania – bod 5:
V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie / poistenie smrti na poistnú sumu: 663,88,€ a poistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu : 1 327,76,-€ / bez navýšenia poistného
k havarijnému poisteniu motorového vozidla. Bez spoluúčasti. Poistná suma je stanovená na
sedadlo.
Poisťovateľ poskytuje úrazové pripoistenie osôb vo vozidle – poistenie smrti a trvalých
následkov úrazu na minimálnu poistnú sumu 5000 EUR na sedadlo bez navýšenia poistného k
havarijnému poisteniu motorového vozidla. Bez spoluúčasti. Bude verejný obstarávateľ
akceptovať takúto poistnú sumu?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje minimálne poistné sumy pre poistenie smrti 663,88€ a poistenie trvalých
následkov úrazu na poistnú sumu 1 327,75€, bez spoluúčasti. Poistná suma je stanovená na sedadlo.

Otázka č. 21:

V zozname škodových udalostí poisťovateľ žiada verejného obstarávateľa o zvýraznenie
poistných udalostí, ktoré sa týkajú povinného zmluvného poistenia obstarávateľa, teda škôd
zavinených motorovými vozidlami verejného obstarávateľa a havarijného poistenia verejného
obstarávateľa, nakoľko v priložených súboroch sa nedajú identifikovať, ich presné vyčíslenie
a konečné sumy za každú poistnú udalosť.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ predkladá zoznam poistných udalostí s vyčíslením Príloha č. 9.
Otázka č. 22:
Osobitné dojednania – bod 8:
Výška poistné za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy za
použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia, autopožičovne, autoškoly, taxislužby
a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude jedennásobok základného poistného,
t.j. poisťovateľ nebude uplatňovať zvýšenú sadzbu poistného za tieto vozidlá.
Poisťovateľ požaduje určiť, ktoré z poisťovaných vozidiel sú prevádzkované v režime režime s
právom prednostnej jazdy za použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia,
autopožičovne, autoškoly, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ predkladá zoznam motorových vozidiel prevádzkovaných v režime s právom
prednostnej jazdy za použitia výstražného zvukového a svetelného zariadenia, Príloha č. 8.

Otázka č. 23
Osobitné dojednania – bod 11:
V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné služby, v prípade poistnej udalosti a nepojazdnosti
motorového vozidla v zahraničí poisťovňa uhradí náklady na odtiahnutie na územie Slovenska.
Poisťovateľ poskytuje asistenčné služby len pre motorové vozidlá do 3,5 t. Akceptuje toto
verejný obstarávateľ?
Odpoveď:
Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení t. j. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčné

služby, v prípade poistnej udalosti a nepojazdnosti motorového vozidla v zahraničí poisťovňa
uhradí náklady na odtiahnutie na územie Slovenska.
Otázka č. 24:

Osobitné dojednania – bod 14:
Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
V súbore „Príloha č. 3 - PRILIHA_ H_TABULKY_ Mesto Žilina“ – Príloha č. 3 – HP, motorové
vozidlo s p. č. 8 AUDI A8L má uvedenú poistnú sumu 71.777 EUR. Poisťovateľ neakceptuje
PS uvedenú verejným obstarávateľom, PS stanovená poisťovateľom je 157.101 EUR. Akceptuje
verejný obstarávateľ poistnú sumu MV AUDI A8L stanovenú poisťovateľom?
Odpoveď:
Motorové vozidlo s p. č. 8 AUDI A8L nie je predmetom havarijného poistenia, viď zosúladená
príloha Tabuľky H.
Otázka č. 25:
Osobitné dojednania – bod 15:
Poisťovňa nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do poistenia.
Poisťovateľ vyžaduje, aby do poistenia vstupovali vozidlá iba nepoškodené a v riadnom
technickom stave.

Odpoveď:

Do poistenia vstupujú vozidlá iba nepoškodené a v riadnom technickom stave.
Otázka č. 26:

Osobitné dojednania – bod 17:
Právo na plnenie vznikne aj vtedy, ak časť vozidla bola poškodená alebo zničená v dôsledku
činnosti vozidla ako pracovného stroja. – Poisťovateľ požaduje určiť, ktoré vozidlo bude
vykonávať pracovnú činnosť, na akú pracovnú činnosť je určené a akou pracovnou jednotkou je
vybavené.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ pojazdné stroje v evidencií nemá.
Otázka č. 27:
V súvislosti s poistením umeleckých diel a zbierok prosíme o doplnenie informácie, či je na niektorom
z miest poistenia zbierka v súhrnnej hodnote 200 000 € a viac, ak áno prosíme o bližší popis miesta /
miest umiestnenia. Zároveň prosíme o doplnenie informácií o individuálnych dielach s hodnotou nad
20 000 € a spôsob ich zabezpečenia a miesta umiestnenia.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ zbierku v súhrnnej hodnote 200 000 € a viac nevlastní. Zoznam umeleckých diel
doplnený o spôsob zabezpečenia tvorí prílohu č. 4.
Verejný obstarávateľ zároveň dáva na vedomie, že v návrhu Rámcovej dohody o poskytovaní
poisťovacích služieb pre Časť I a Časť II vypustil v Čl. IX. Bod 11, ktorý znel: „Zmluvné strany sa
dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vykonáva pre poistníka/ poisteného pri tejto rámcovej dohode ako sprostredkovateľ poistnej
zmluvy samostatný finančný agent, spoločnosť MPS, s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 750 715, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
17707/B, registračné číslo v registri Národnej banky Slovenska: 035 428 (ďalej len „MPS, s.r.o.“).
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že správa poistnej zmluvy a likvidácia poistných udalostí poistnej
zmluvy bude realizovaná pre poistníka/poisteného výlučne prostredníctvom spoločnosti MPS, s.r.o.“ ,
viď Príloha č. 10 Nové znenie Obchodných podmienok pre Časť I. a Časť II.
Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a to do 24.05.2021
do 09:30 hod. a otváranie ponúk sa uskutoční 24.05.2021 o 10:00 hod.
Bod 21.1. v časti IV. Súťažných podkladov znie:
21.1
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 24.05.2021 do 09:30:00 hod. (SEČ). Ponuku je potrebné
predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenom čase nebude už uchádzačom umožnené
predkladať alebo meniť svoje ponuky.

Bod 24.1 v Časti V. Súťažných podkladov znie:
24.1
Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS eZakazky, sa uskutoční dňa
24.05.2021 o 10:00:00 hod. (SEČ) na adrese:
adresa:

Mestský úrad Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

V prípade, ak sa zhorší situácia s epidémiou Covid 19, otváranie ponúk sa uskutoční transparentným online spôsobom v zmysle metodických usmernení UVO.
Otázka č. 28:
Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vyjadrenie k zákazke „Komplexné poistenie pre
Mesto Žilina“, uverejnenej vo Vestníku č. 81/2021 pod zn. 17337-MSS zo dňa 6.4.2021.
Súhlasí verejný obstarávateľ s uplatnením Výluky prenosných chorôb:
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 nej alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu
akejkoľvek choroby, bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z
prenosu alebo hrozbe prenosu prispela či už súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.
Pod pojmom prenosná choroba sa rozumie akákoľvek choroba, ktorá môže byť prenášaná
prostredníctvom akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus, ak:
a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo akékoľvek
ich variácie/mutácie, bez ohľadu na to, či sa považujú za živé alebo nie, a
b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy, je realizovaný okrem iného vzduchom,
telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt, vo forme pevnej, kvapalnej alebo
plynnej, a
c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť
poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli
spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosti alebo stratu možnosti
používania majetku alebo akúkoľvek inú stratu možnosti podnikania.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, straty priamo spôsobené, vychádzajúce alebo vyplývajúce z jedného alebo
viacerých živelných a/ alebo iných rizík krytých touto poistnou zmluvou, ako aj straty, náklady a výdavky
s časovým prvkom vyplývajúce z týchto strát a ich zvýšenia vo výške straty, nákladov a výdavkov s
časovým prvkom, vrátane akéhokoľvek predĺženia doby trvania ktoréhokoľvek takého časového prvku
spôsobeného súbežným prepuknutím alebo výskytom prenosnej choroby, nie sú vylúčené za
predpokladu, že:
a) prenosná choroba, okrem iného vrátane akýchkoľvek vládnych alebo iných reakcií na ňu, nie je
živelným alebo iným rizikom, na ktoré sa vzťahuje táto poistná zmluva; a
b) strata, náklady a výdavky s časovým prvkom a / alebo zvýšenie výšky straty, nákladov a výdavkov s
časovým prvkom nie sú podľa tejto poistnej zmluvy inak vylúčené alebo obmedzené.
Pre potreby tejto výluky sa časovým prvkom rozumie prerušenie prevádzky, kontingentné prerušenie
prevádzky alebo akákoľvek iná následná škoda.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ s uplatnením vyššie uvedenej Výluky prenosných chorôb nesúhlasí.

S pozdravom

Ing. Roman Osika
vedúci oddelenia VO

Prílohy:
Príloha č. 1 Majetok
Príloha č. 2 Škodovosť
Príloha č. 3 Svetelné signalizácie
Príloha č. 4 Umelecké diela
Príloha č. 5 Cesty III triedy
Príloha č. 6 Zoznam mostov
Príloha č. 7 Svetelná signalizácia
Príloha č. 8 Vozidlá s prednostným právom jazdy
Príloha č. 9 Vyčíslenie škôd
Príloha č. 10 Obchodné podmienky
Príloha H Zosúladené tabuľky
Príloha č. 11 Zoznam subjektov s orientačným počtom zamestnancov

