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Pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu – terorismus 2019-2022
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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. 2
V letošním roce obsahuje požadavek na pojištění terorismu nově krytí odpovědnosti za újmu v důsledku terorismu
(bod 2.1.3. Přílohy C Zadávací dokumentace). Prosíme o upřesnění/potvrzení, zda požadovaný limit pojistného
plnění ve výši 500 000 000 Kč je požadován jako samostatný nebo zda má být sublimitem kombinovaného limitu
plnění ve výši 10 000 000 000 Kč.
Odpověď č. 2
Limit 500 000 000 Kč (odpovědnost za újmu v důsledku terorismu) je požadován jako samostatný.
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