DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 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 20.7.2011
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. 3

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:
Dotaz k pojištění lesů
a) Co je myšleno souborem „okrasné rostliny, školky, lesní porosty a další porosty“? Jde o
lesní porosty na lesních parcelách? Specifikujte, prosím, blíže jednotlivé části tohoto
souboru.
Odpověď : ANO, jde o lesní porosty na lesních parcelách

2. dotaz:
Dotaz k pojištění lesů
b) Jsou některé lesy využívány jako příměstské lesoparky, nebo se jedná výlučně o les
hospodářský? Případně jaká rozloha lesních porostů je takto využívána?
Odpověď: Lesy jsou o celkové výměře 176,2145 ha, z toho lesy rekreační – příměstské
lesy jsou 88,76 ha

3. dotaz:
Dotaz k pojištění lesů
c) Jaké je převažující zastoupení hlavních dřevin v lesních porostech, příp. dle uvedených
skupin (listnaté, jehličnaté s převahou smrku, jehličnaté s převahou borovice)?
Odpověď : viz přiložená tabulka
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4. dotaz:
Dotaz k pojištění odpovědnosti za škodu
a) Kolik osob pro město Kopřivnici vykonává veřejnou službu?
Odpověď : Přihlášených osob do veřejné služby je cca 200 občanů, z toho průměrně
v měsíce je 100 osob aktivních.

5. dotaz:
Dotaz k návrhu smlouvy

3

a) Je možno pro každé riziko zpracovat samostatný návrh smlouvy nebo je nutno předložit
všechna rizika v rámci jednoho návrhu smlouvy?
Odpověď : Je potřeba předložit všechna rizika v jednom návrhu pojistné smlouvy.

6. dotaz:
Žádáme o doplnění zadávací dokumentace pro vlastní posouzení rizika a stanovení
pojistného o:
- seznam pojišťovaných nemovitostí včetně adres a pojistných částek
Odpověď : V zadávací dokumentaci je zcela jednoznačný požadavek pojištění na
SOUBOR MAJETKU na novou pojistnou hodnotu, z tohoto důvodu nebyl a nebude
předkládán seznam nemovitostí.

7. dotaz:
Žádáme o doplnění zadávací dokumentace pro vlastní posouzení rizika a stanovení
pojistného o:
- skladbu lesního porostu
Odpověď : Skladba lesních porostů je uvedena v tabulce u 3. dotazu výše, věkový
stupeň 0-14 let.

S pozdravem

Ing. Roman Pokorný
zástupce organizátora veřejné zakázky
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