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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
(dále jen „zadavatel“)

V Praze dne 13.9.2019

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – IV.

Zadavatel veřejné zakázky „Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku
a zaměstnanců“ zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto
v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona vysvětluje a mění zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 1:
V požadavku na pojištění je uvedeno také pojištění pro případ stažení výrobku z trhu.
Dosud toto riziko nebylo pojištěno, prosíme tedy o doplnění informací:
- Vysvětlení a zdůvodnění požadavku na pojištění pro případ stažení výrobku z
trhu. Obecně stažení výrobku je nařízeno, pokud se jedná o nebezpečné výrobky
a existuje bezprostřední ohrožení zdraví/života spotřebitelů. Jaké případy
požadujete pojistit a jaké výrobky Vámi dodávané na trh mohou být nebezpečné?
- Jaký je požadovaný limit a spoluúčast pro pojištění stažení výrobku z trhu (není
uvedeno mezi sublimity)?
- Vyplnění dotazníku, který zasíláme v příloze spolu s popisem výrobků, které mají
být pojištěny;
- Kopie plánu na stažení výrobku z trhu, pokud je k dispozici;
2) V bodu 12 nejsou uvedeny spoluúčasti, prosíme o doplnění požadovaných spoluúčastí.
3) V bodu 12 je uveden požadavek na retroaktivní datum 1 rok. Doporučujeme stanovit
retroaktivní datum pevně na 01.10.2014, aby pojištění navazovalo na stávající
pojištění.
1)

Odpověď na dotaz č. 1:
- Požadavek na pojištění pro případ stažení výrobku z trhu vychází ze specifických
vlastností výrobků, kdy existuje sice malá, ale určitá pravděpodobnost, že výrobky
budou muset být v případě vady staženy z trhu. Viz výrobní program uvedený
v technické specifikaci, bodu 1.1. Specifikum těchto výrobků, například bankovek,
neumožňuje vadné výrobky nahradit bezvadnými a stáhnout z trhu původní
vadnévýrobky.
- Pojištění stažení výrobku z trhu je požadováno v rámci pojištění obecné
odpovědnosti, tj. 50 mil. Kč z jedné a ze všech událostí a se spoluúčastí 5.000,- Kč u
pojistných událostí nastalých na území ČR a 20.000,- Kč u pojistných událostí
nastalých mimo území ČR.
- Vyplněný dotazník přikládáme
- Kopie plánu na stažení výrobku dosud není k dispozici, v případě, že dojde ke škodní
události, bude stažení výrobku objednáno u třetí osoby
2) Spoluúčast 5.000,- Kč u pojistných událostí nastalých na území ČR a 20.000,- Kč u
pojistných událostí nastalých mimo území ČR.
3) Zadavatel bude akceptovat i delší retroaktivní datum, než 1 rok.
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Zadavatel mění přílohu č. 6 – Obchodní a platební podmínky
Původní znění:
j) Počátek pojištění:
1. Pojištění vozidel, vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků od 1. 4.
2020;
2. Pojištění zbývající části předmětu plnění dle bodu 2 ZD od 1. 10. 2019.
Nahrazuje nové znění:
j) Počátek pojištění:
1. Pojištění vozidel, vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků od 1. 4. 2020;
2. Pojištění zbývající části předmětu plnění dle bodu 2 ZD od 1. 1. 2020.

Příloha: Vyplněný dotazník
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