Vysv tlení zadávací dokumentace k ve ejné zakázce . 20/2017-501-56
SSZ - Rámcová dohoda na zajišt ní penetra ních test a
bezpe nostních prov rek integrovaného informa ního systému SSZ“
Dotaz:
V zadávací dokumentaci - lánek 5.3. - Pojišt ní - je v odstavci 5.3.2. uvedeno, že "Dle výše uvedeného je
astník povinen p edložit objednateli p ed podpisem rámcové dohody pojistnou smlouvu, zn jící na
pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou jeho inností v etn možných škod zp sobených pracovníky
zhotovitele a jeho poddodavatel
minimáln 10.000.000 K , p

a na škody zp sobené t etím osobám a na majetku, a to ve výši

emž spoluú ast ú astníka nebude vyšší než 5 (p t) % z limitu pojistného

pln ní.
V Rámcové dohod

je uvedeno v

lánku VII. - Sank ní ujednání a náhrada škody - odstavec 13. -

"Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojišt ní
odpov dnosti ... ve výši nejmén 50.000.000 K za rok ..."
Žádáme proto o up esn ní velikosti pojistné ástky, na kterou musí být poskytovatel pojišt n.
Odpov

:

Velikost pojistné ástky je správn uvedena v zadávací dokumentaci, tzn. velikost pojistné ástky je ve výši
minimáln 10.000.000 K , p

emž spoluú ast ú astníka nebude vyšší než 5 (p t) % z limitu pojistného

pln ní.

Vzhledem k provedené oprav

zadavatel uve ej uje novou rámcovou dohodu na profilu

zadavatele a prodlužuje lh tu pro podání nabídek o celou p vodní dobu takto:
Lh ta pro podání nabídek: 18. 1. 2018 do 12:00 hodin
Otevírání elektronicky podaných nabídek: 18. 1. 2018 od 12:00 hodin

5. 12. 2017
Bc. Ludmila Hnutová
Odd lení centrálního zadávání ve ejných zakázek
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