Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 NITRA
Oddelenie verejného obstarávania a kontroly investícií

Záujemca

Váš list zn./zo dňa
14.09.2022

Naša značka
CS 09890/2022

Vybavuje
Ing. Ľ. Števicová

Dátum
20.09.2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 4
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Vám na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke

Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti uverejnenej vo Vestníku EÚ 2022/S 165-469145 – zo dňa 29.08.2022 vo Vestníku ÚVO
č. 190/2022, 39034 – MSS – zo dňa 30.08.2022 zasielame odpoveď.
Otázka záujemcu:

1. Trvá verejný obstarávateľ na uzatvorení čiastkových poistných zmlúv na poistenie majetku
individuálne pre každú organizáciu zvlášť, alebo je postačujúce uzatvoriť 1 poistnú zmluvu
pre poistenie majetku, kde bude poistený majetok všetkých organizácií?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu a následne každá organizácia si bude uzatvárať
individuálne čiastkovú poistnú zmluvu.

Otázka záujemcu:
2. Vzhľadom na to, že naša poisťovňa štandardne uzatvára pre poistenie majetku a pre poistenie
zodpovednosti za škodu osobitné poistné zmluvy, predchádzajúcu otázku aplikujeme aj na poistenie
zodpovednosti za škodu, t.j.:
Trvá verejný obstarávateľ na uzatvorení čiastkových poistných zmlúv na poistenie zodpovednosti za
škodu individuálne pre každú organizáciu zvlášť, alebo je postačujúce uzatvoriť 1 poistnú zmluvu pre
poistenie zodpovednosti za škodu za všetky organizácie?

Odpoveď verejného obstarávateľa:
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Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu a následne každá organizácia si bude uzatvárať
individuálne čiastkovú poistnú zmluvu.
Otázka záujemcu:
3. Je možné v Rámcovej dohode pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu doplniť text v
článku 7, bod 7.1.4., písm. d) nasledovným spôsobom?
"d) na poistné riziko združený živel (okrem poistných rizík vyššie spomenutých ) 100% z PS ak nie je
určené v rámci zmluvy iný limit alebo hodnota. Maximálny ročný limit poistného plnenia pre jednu a
všetky škody v jednom poistnom období pre každú organizáciu samostatne z celkovej PS a pre všetky
vyššie riziká samostatne je 100%, ale zároveň maximálne 35 000 000 €."

Odpoveď verejného obstarávateľa:
S doplnením súhlasíme, v rámcovej dohode sme doplnili, viď odpoveď zaslaná dňa
20.09.2022 na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 12.09.2022.
Otázka záujemcu:
4. Bude verejný obstarávateľ využívať služby samostatného finančného agenta pre správu, resp.
uzatváranie čiastkových poistných zmlúv z rámcových dohôd?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Áno bude. Verejný obstarávateľ bude využívať služby samostatného finančného agenta:
GRANDEN s.r.o., IČO: 35865628

S pozdravom
Ing. Mgr. Ľudmila Števicová
odborný referent pre VO
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