DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
00298077
CZ00298077

Osoba zastupující centrálního zadavatele dle § 151 zákona:
Obchodní firma: eCENTRE, a.s.
Sídlo:
Praha 7, Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00
Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddíle B, vložka 9339
IČ:
271 49 862
DIČ:
CZ27149862
Jednající:
Vítězslav Grygar, předseda představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Roman Pokorný
Tel.:
+420 739 033 949
E-mail:
pokorny@ecentre.cz
(dále jen organizátor)

V Praze dne 12.7.2011
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje tyto
následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce
na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona, s názvem:
„Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice“
zaslané formou písemné výzvy dne 1.7.2011 vybraným dodavatelům a zveřejněné na profilu
zadavatele.
Znění dodatečné informace č. 1

Na základě podaných dotazů jednoho z dodavatelů Vám předkládáme dodatečnou informaci
ve formě odpovědí k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zadavatel samotné znění
dotazů a odpovědi odesílá všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace.

1. dotaz: Přílohu č.3 – Krycí list i v elektronické podobě.
Odpověď : Příloha č.3 – Krycí list může připravit uchazeč sám, pro doplnění zadavatel
dodává ve formě vzoru krycí list.

2. dotaz: Zaslat zřizovací litiny příspěvkových organizací, ze kterých bude zřejmý rozsah
zapsaných činností.
Odpověď: Zadavatel nebude zasílat žádné zřizovací listiny, Zadávací podmínky
obsahují dostatek informací k podání nabídky v rámci veřejné zakázky.

3. dotaz: Pro pojištění odpovědnosti za škodu pro pojištění odpovědnosti zastupitele za
škodu způsobenou obci prosím o vyplnění přiloženého dotazníku.
Odpověď : Zadavatel nebude v rámci dodatečných informací vyplňovat dotazník
konkrétního dodavatele. Zadávací podmínky obsahují dostatečné množství informací
k podání nabídky.

4. dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu lom trubek.
Odpověď : Jedná se o výskyt eventuálních lomů a ohnutí, které vedou k poškození
trubky.

5. dotaz: K pojištění lesů určit pojistnou částku a umístění lesa
Odpověď : Pojistná částka 88.000.000,- Kč. Lesní porosty v KÚ okolních obcí
Kopřivnice, Lichnov, Mniší, Větřkovice, Vlčovice.

S pozdravem

Ing. Roman Pokorný
zástupce organizátora veřejné zakázky
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