VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky na žádosti dodavatelů, ze dne 19.04.2022 a
20.4.2022, takto:
Dotaz č. 1
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
Dobrý den, prosíme o doplnění informací o škodním průběhu za rok 2021.
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Zadavatel doplňuje přílohu č. 1 Zadávací dokumentace o přehled škodního průběhu za období let
2016 - 2022.

Dotaz č. 2
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
Dobrý den,
prosíme o předložení škodního průběhu města min. za poslední 3 roky s rozepsáním zvlášť škod z
majetku a odpovědnosti.
Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Zadavatel doplňuje přílohu č. 1 Zadávací dokumentace o přehled škodního průběhu za období let
2016 – 2022. V přehledu škodního průběhu uvádí Zadavatel poměr majetkových škod a škod
z pojištění odpovědnosti od r. 2021. Starší data nemá Zadavatel k dispozici.
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Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 odst.
2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel s ohledem na povahu doplnění a změny soupisu prací a s ní související nezbytně nutný
čas pro zpracování nabídek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 04.05.2022 do 10:00 hodin.
Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.
Ve Žďáru nad Sázavou dne 22.04.2022

Jana
Kotoučková

Podepsal Jana Kotoučková
DN: cn=Jana Kotoučková, c=CZ,
o=Město Žďár nad Sázavou,
ou=1242,
email=jana.kotouckova@zdarns.cz
Datum: 2022.04.22 12:11:54
+02'00'

___________________________
Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku
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