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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Komplexní pojištění majetku a
odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní
pojištění a pojištění odpovědnosti z
provozování dronů“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na služby
Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti účastníka zadávacího řízení poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“).
Dotaz č. 1:
Prosíme o doplnění zadávací dokumentace část 1 - Pojištění majetku a odpovědnosti – rizikovou
zprávu TOP Lokality a PML.
Odpověď č. 1:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že byl doplněn samostatný dokument „Riziková zpráva OU
2021.pdf“, který je přílohou tohoto vysvětlení.
Dotaz č. 2:
Prosíme o vysvětlení/doplnění ZD k Části 3 – Cestovní pojištění
Je nezbytné, abychom dodrželi všechny parametry a limity, které si nadefinovali v pojistném
programu? Ptáme se s ohledem na skutečnost, že ve 4 parametrech pojistného programu bychom
dokázali nabídnout lepší a vyšší krytí, než jaké zadavatel požaduje – např. léčebné výlohy
(neomezeně), zavazadla, úraz.
Odpověď č. 2:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že dle ustanovení článku 1.2 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace
„Požadované limity uvedené v dokumentech jsou nejnižší akceptovatelné, je možné akceptovat i
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limity vyšší“. Je tedy nezbytné dodržet minimální požadované hodnoty limitů plnění, vyšší limity
však budou akceptovány.
Dotaz č. 3:
Prosíme o vysvětlení/doplnění ZD k Části 3 – Cestovní pojištění
U odpovědnosti bychom se v krytí některých rizik dostali na nižší limity, než jsou uvedeny? Není to
problém?
Odpověď č. 3:
Zadavatel k tomuto uvádí, že dle ustanovení článku 1.2 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace
„Požadované limity uvedené v dokumentech jsou nejnižší akceptovatelné, je možné akceptovat i
limity vyšší“. Je tedy nezbytné dodržet minimální požadované hodnoty limitů plnění.
V návaznosti na odpověď č. 1 tohoto vysvětlení zadavatel v příloze předkládá dokument „Riziková
zpráva OU 2021.pdf“.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 zákona a vzhledem k provedenému doplnění zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do
26.11.2020 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené touto změnou zadávacích podmínek se
nemění.
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