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Veřejná zakázka – Rekonstrukce přednádraží v Šumperku

Dotaz č.1: 
V zadávací dokumentaci požadujete doložit výhradně originál závazného příslibu pojišťovny 
o tom, že v případě zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“ uchazeči 
uzavře s uchazečem pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody na zhotovovaném díle. 
Máme komplexní stavební a montážní pojištění námi realizovaných staveb a to až do výše 
2 000 000 000,- Kč pro jednotlivou stavbu. Bude stačit předložit kopii tohoto pojištění? 

Odpověď:
Nebude stačit předložit kopii tohoto pojištění. Zadavatel požaduje v nabídce doložit výhradně 
originál závazného příslibu pojišťovny o tom, že v případě zadání veřejné zakázky 
„Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“ uchazeči uzavře s uchazečem pojistnou smlouvu pro 
případ vzniku škody na zhotovovaném díle.

Zadavatel trvá na splnění a doložení dokladů dle čl. 7.3. Ekonomické a finanční předpoklady
bodu 2 zadávací dokumentace:

Znění bodu 2. Pojištění předmětu veřejné zakázky
Uchazeč je povinen v nabídce doložit výhradně originál závazného příslibu pojišťovny o tom, 
že v případě zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“ uchazeči 
uzavře s uchazečem pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody na zhotovovaném díle –
zadavatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:
a) znít na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla bez DPH (nabídkové ceny 
uchazeče) a na veřejnou zakázku „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“,
b) uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Závazný příslib pojišťovny musí být platný po celou dobu závaznosti nabídky.

S pozdravem
                                                                                         Ing. Irena Bittnerová
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