Vážení,

dne 12. 9. 2022 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.“ byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dobrý den,
níže Vám zasílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Pojištění majetku a
odpovědnosti za újmu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.".
Dotaz č. 1:
Které vlastní a cizí nemovitosti včetně FVE, dle výkladu EPD8, na uvedených místech pojištění jsou
předmětem pojištění, jejichž hodnota je vyjádřena pojistnou částkou ve výši 222 480 000 Kč.
Z náhledu do katastru nemovitostí nelze jednoznačně identifikovat jednotlivé vlastníky v místech pojištění.
Dotaz č. 2:
Jakým způsobem byla stanovena pojistná částka nemovitostí uvedených v Dotazu 1, která by měla
vyjadřovat jejich novou (reprodukční) cenu k datu termínu předložení nabídky.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpovědi na
vznesené dotazy:
Dotaz č. 1:
Které vlastní a cizí nemovitosti včetně FVE, dle výkladu EPD8, na uvedených místech pojištění jsou
předmětem pojištění, jejichž hodnota je vyjádřena pojistnou částkou ve výši 222 480 000 Kč.
Z náhledu do katastru nemovitostí nelze jednoznačně identifikovat jednotlivé vlastníky v místech pojištění.
Odpověď zadavatele:
Předmětem pojištění jsou pro uvedené adresy veškeré budovy v areálu BFÚ na adrese Královopolská č. 135
a č. 137 – viz znázornění níže (hranice areálu BFÚ je označena červeně).

Dotaz č. 2:
Jakým způsobem byla stanovena pojistná částka nemovitostí uvedených v Dotazu 1, která by měla vyjadřovat
jejich novou (reprodukční) cenu k datu termínu předložení nabídky.
Odpověď zadavatele:
Pojistná částka odpovídá nové (reprodukční) ceně k datu 1. 3. 2022 a slouží pro potřeby výběrového řízení.
Zadavatel k datu počátku smlouvy 1. 3. 2023 pojistné částky aktualizuje dle skutečného vývoje cen, který
nelze s časovým předstihem predikovat.
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