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Dodatečné informace - zakázka Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov

Zadavatel obdržel žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, poskytuje zadavatel následovně:
Dotaz č. 1:
V položce 1 a 3 jsou uvedeny mosty, stavby na vodních tocích (mosty, propustky, lávky,
hráze, nádrže apod.) do jaké položky mají patřit a v případě, že mají být zahrnuty v položce 1,
kolik má činit pojistná částka?
Odpověď:
Stavby na vodních tocích (posty, propustky, lávky apod.) patří do položky 1 – zadavatel v této
souvislosti opravuje tabulku v bodu 2.1. „Obchodních podmínek“ a nové znění je takto:
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Předmět pojištění
Soubor nemovitostí (budov, hal a staveb) včetně stavebních
součástí, příslušenství a včetně všech rozestavěných
nemovitostí. Mimo ostatních nemovitostí vlastní a cizí, jako
např. zpevněná nádvoří a plochy, parkoviště, silnice,
komunikace, vozovky, cesty a chodníky, jímky, studny, kašny,
pomníky, sochy opěrné zdi, komíny, sadové a venkovní
úpravy, sportovní hřiště, kanalizace včetně septiků, oplocení,
veřejné osvětlení, dopravní značení, inženýrské sítě, lavičky,
odpadkové koše, vjezdové závory, mosty, stavby na vodních
tocích (mosty propustky, lávky, hráze, nádrže apod.)
Ostatní nemovitosti (soubor staveb včetně příslušenství a
ostatních staveb vlastních a cizích, jako jsou např. zpevněná
nádvoří a plochy, parkoviště, silnice, komunikace, vozovky,
cesty a chodníky, patníky, jímky, studny, kašny, pomníky,
sochy, opěrné zdi, altány, komíny, sadové a venkovní úpravy,
hřiště a sportovní hřiště, kanalizace včetně septiků, oplocení,
veřejné osvětlení, dopravní značení a info tabule, inženýrské
sítě, lavičky, odpadkové koše, vjezdové závory, mosty, a
včetně všech rozestavěných staveb)
Zařízena vybavení města a příspěvkových organizací (včetně
parkovacích automatů, kamer, anténního převaděče, ukazatelů
rychlosti, mobilních elektronických zařízení, zahradní a
údržbové techniky, mobiliáře, rakví, sarkofágů, varhan,
knižního a hudebního fondu městské knihovny, technologie
koupaliště, technologie tepelného hospodářství, inventáře
smuteční síně, vybavení kanceláří a plastových kontejnerů)
Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv apod.)
Soubor písemností, plánů, obchodních knih, kartoték, výkresů,
magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a záznamů na
nich

Pojistná částka/limit plnění
1 673 275 000 Kč

Poznámka
nová cena

5 000 000 Kč

první riziko

67 695 000 Kč

nová cena

200 000 Kč
500 000 Kč

první riziko
první riziko
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Předmět pojištění
Zásoby (materiál, zboží, nedokončená výroba včetně
nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené výrobky
apod.)
Soubor vlastních a cizích nových investic
Peníze, cennosti a ceniny vlastní a cizí včetně cenných věcí
zaměstnanců, návštěv apod.
Přepravované peníze, cennosti a ceniny
Umělecká díla, věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty,
včetně exponátů na výstavách(včetně pomníku knížete Fr. Jos.
Ditrichštejna, sochy Jana Nepomuckého)
Náklady na demolici a odvoz suti
Vyjmenovaná umělecká díla zvláštní kulturní a historické
hodnoty viz samostatná příloha

Pojistná částka/limit plnění
1 550 000 Kč

Poznámka
nová cena

10 000 000 Kč
250 000 Kč

první riziko
první riziko

100 000 Kč
2 000 000 Kč

první riziko
jiná cena

10 000 000 Kč
38 938 000 Kč

první riziko
jiná cena

Dotaz č. 2:
V položce 13 jsou uvedeny umělecká díla a chybí samostatná příloha.
Odpověď:
Seznam uměleckých děl je přílohou dodatečných informací.
Dotaz č. 3
Bod 2.4 zvláštní ujednání č. 22 – ujednání týkající se souboru jízdních kol. V jaké položce je
tento soubor jízdních kol pojištěn.
Odpověď:
Soubor kol (kola nejsou určena k podnikání – tj. zapůjčování) je zahrnut v bodu 3. –
„zařízení a vybavení města“.

Rostislav Koštial
Starosta města
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