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Plzeň 26. 1. 2021

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4
Název interní zakázky:

Servisní podpora Interního portálu

Zadavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavateli interní zakázky zadávané v souladu s ust. § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, byla doručena dne 22. 1. 2021, žádost dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1
Rád bych vznesl dotaz k výši pojištění za odpovědnost za škodu. V odstavci 11 - Pojištění zadávací
dokumentace požadujete minimální výši pojistného 3 000 000 Kč, což odpovídá předpokládané celkové ceně
zakázky za období 4 let.
Pojistné se však zpravidla uzavírá na období jednoho kalendářního roku. Běžné pravidlo je, že výše ročního
pojištění odpovídá předpokládanému objemu práce v daném roce. Je možné k tomuto pravidlu přihlédnout i
v tomto případě?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel trvá na požadavku minimální výše pojistného, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.
Požadavek na minimální výši pojistného nekopíruje ani tak předpokládanou hodnotu zakázky, jako spíše
zajištění možného rizika vzniku škody v případě pochybení na straně vybraného dodavatele, v průběhu trvání
smlouvy.
Pro zamezení jakýchkoliv pochybností Zadavatel zdůrazňuje, že doklad o uzavřeném pojištění není zapotřebí
předkládat již ve fázi podání nabídky, tento doklad předkládá až vybraný dodavatel v rámci poskytnutí
součinnosti před uzavřením smlouvy. Pokud má tedy dodavatel v současné době uzavřené pojištění
odpovědnosti na nižší hodnotu pojistného, může si jeho navýšení sjednat až v okamžiku, kdy se stane
vybraným dodavatelem, tedy bude mít jistotu plnění předmětu této interní zakázky.
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