Veřejná zakázka „Výstavba Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP“
bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

V Praze dne 2.12.2010
Věc: Odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám „Výstavba Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP“
5. Dotaz:
Dle čl. 6.13 zadávací dokumentace požaduje zadavatel k prokázání splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů předložit „…kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění.
Dodavatel splňuje ekonomický předpoklad, pokud má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min.
ve výši odpovídající pojistné částce 20 mil. Kč. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění stavby i trvání
záruky po předání a převzetí stavby investorem.“ Vzhledem ke skutečnosti, že délka záruční doby po předání a
převzetí stavby investorem dosud není známa, neboť je jedním z hodnotících kritérií v zadávacím řízení na výběr
zhotovitele stavby (odpověď na 4. dotaz přípisu „Odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám ´Výstavba
Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP´ ze dne 15.11.2010), požaduje uchazeč upřesnění minimální
doby platnosti pojistné smlouvy resp. zda k prokázání splnění tohoto ekonomického a finančního předpokladu v
rámci nabídky postačí předložení pojistné smlouvy platné po celou předpokládanou dobu plnění veřejné zakázky
(dle čl. 5.1 zadávací dokumentace), přičemž na dobu trvání záruky bude pojistná smlouva prodloužena po výběru
zhotovitele?
Odpověď :
Dodavatel splňuje ekonomický předpoklad, pokud má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve
výši odpovídající pojistné částce 20 mil. Kč. Takto předložená pojistná smlouva bude platná min. do konce
předpokládané doby plnění této VZ. Zadavatel k této pojistné smlouvě požaduje doložení čestného prohlášení
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém se zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu
udržovat v platnosti po celou dobu provádění stavby i trvání záruky po předání a převzetí stavby investorem.
Dodatečné informace:
Zadavatel dále v souladu se zněním § 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
a) Zadavatel upravuje předpokládanou dobu plnění uvedenou v bodu 5.1 zadávací dokumentace takto:
Předpokládaný termín ukončení:

30. 12. 2013

b) Zadavatel dále upřesňuje, že otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17. 12. 2010 od 14.00 hodin
v sídle zadavatele.
S pozdravem
Ing. Jan Chalupa, CSc.
jednatel M-FINANCE, s.r.o.
z pověření zadavatele

