UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN

všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
GR-2390/OVO-967/20/Ku

v Martine, dňa:
27.8.2020

Vec: Vysvetlenie informácií k nadlimitnej zákazke „Komplexné poistenie“
Vážený záujemca,
na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke
„Komplexné poistenie“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ
z 30.07.2020 pod číslom 2020/S 146-359418 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2020
z 31.7.2020 pod evid. č. 29068-MSS, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:
Otázka:
Záujemca v žiadosti o vysvetlenie požaduje nasledovné:
1. uviesť škodovosť za posladených 5 rokov (v podkladoch je za 3 roky)
2. rozpis rezerv na majetkových škodách, ktoré ešte nie sú ukončené.
Odpoveď k bodu 1.:
Verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 7 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov Škodový priebeh majetok (za posledné 3 roky) - t.j. roky 2017, 2018 a 2019.
Škodový priebeh verejný obstarávateľ dopĺňa o roky 2015 a 2016 nasledovne:
Rok 2015:
1. Prasknutý horúcovod do výmenníkovej stanice Onkológie. Vyčíslená škoda 90,- €.
Spoluúčasť 200,- €.
2. Prasknuté kanalizačné potrubie v Ubytovacom zariadení UNM. Vyčíslená škoda 440,40 €.
Úhrada škody 167,- €.
3. Poškodenie motorového vozidla AVIA cudzím zavinením. Výška škody 357,41 €.
V riešení. Škodu v plnej výške uhradí vinník.

Rok 2016:
1. Vytopenie 10. Pavilónu – prasknutá vodovodná hadička na WC. Škoda nevyčíslená –
nenárokovaná.
2. Vandalizmus – škoda spôsobená duševne chorým pacientom – rozbitý monitor PC.
Staré zariadenie, vyradené – škoda nevyčíslená, nenárokovaná.
3. Vytopenie 5. poschodia 8. pavilónu – prasknutá vodovodná hadička WC. Vyčíslená
škoda 14 523,22. Úhrada škody 10 368,92 €.
Odpoveď k bodu 2.:
Rozpis rezerv na majetkových škodách, ktoré ešte nie sú ukončené je vo výške 9 005,00 €.
V súvislosti s uvedeným vysvetlením Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods.
4 zákona o verejnom obstarávaní predlžuje predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do
09.09.2020. Otváranie ponúk sa uskutoční 10.09.2020 o 10,00 hod. Uvedené zmeny termínov
budú zároveň predmetom opraveného oznámenia.
S pozdravom

...........................................................
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MUDr. Dušan Krkoška, PhD. MBA
generálny riaditeľ UNM

Ing. Stanislav Škorňa
ekonomický riaditeľ UNM

