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Pojištění majetku a přerušení provozu proti všem nebezpečím (All-Risks) 2019-2022
Z2018-028769
0224004526

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a.s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
248 44 532

V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00
Praha 6, IČO: 282 44 532, jako nástupnické společnosti, s obchodní společností Český Aeroholding, a.s., se sídlem
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008, IČO: 248 21 993, jako zanikající společností, došlo k zániku zanikající
společnosti Český Aeroholding, a.s., bez likvidace a s účinností k 1.10.2018 přešlo jmění zanikající společnosti,
jakož i všechna její práva a povinnosti v tomto zadávacím řízení, na nástupnickou společnost Letiště Praha, a. s.
V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez
identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Dotaz č. 3
Dotaz k minimálním technickým podmínkám definovaným v odstavci III.3.1.a. Zadávací dokumentace:
Žádáme o upřesnění, jaký závazek v rámci tohoto odstavci zadavatel po uchazeči požaduje.
Odpověď č. 3
Zadavatel pouze požaduje, aby v předběžné nabídce / nabídce předložený návrh pojistné smlouvy splňoval
základní náležitosti pojistné smlouvy uvedené v ust. § 2758 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj.
aby závazek, že pojistitel pojištěnému vyplatí v případě pojistné události pojistné plnění, byl v návrhu smlouvy
obsažen.
Dotaz č. 4
Dotaz k pojištění přerušení provozu definovanému v odstavci 2.1.5 Pojištění přerušení nebo omezení provozu proti
všem nebezpečím přílohy C – Specifikace předmětu Veřejné zakázky a podmínky Zadávací dokumentace:

V zadání je uveden roční limit pojistného plnění ve výši 2 mld. Kč. Žádáme o doplnění podkladů o výši ušlého zisku
a stálých nákladů (včetně ušlého nájmu) za dobu ručení 12 měsíců.
Odpověď č. 4
Ztráta z přerušení provozu Letiště Praha je vyčíslena na 16,5 mil Kč/den.
Dotaz č. 5
Dotaz k rozšiřujícím smluvním ujednáním definovaným v odstavci 2.1.9 Rozšiřující Smluvní ujednání přílohy C –
Specifikace předmětu Veřejné zakázky a podmínky Zadávací dokumentace: Žádáme o doplnění podkladů o přílohu
Způsob zabezpečení peněz a cenin odcizení.
Odpověď č. 5
Konkrétní způsob zabezpečení peněz a cenin proti odcizení je citlivou informací, a proto bude poskytnuta pouze
uchazečům, kteří splnili kvalifikaci, a kteří byli vyzváni k podání předběžných nabídek.
Dotaz č. 6
Žádáme o bližší specifikaci hodnot terminálů 1 a 2:
- Hodnota movitých + nemovitých věcí terminál 1
- Hodnota movitých + nemovitých věcí terminál 2
Odpověď č. 6
Hodnota movitých věcí Terminál 1: 300 mil Kč
Hodnota movitých věcí Terminál 2: 258 mil Kč
Hodnota nemovitých věcí Terminál 1: 1 717 mil Kč
Hodnota nemovitých věcí Terminál 2: 3 001 mil Kč
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