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Dodatečné informace k předběžným tržním konzultacím
Vážení,
na základě došlé žádosti doplňujeme následující k předběžné tržní konzultaci:
Vzhledem k tomu, že v požadovaném termínu do 10. 5. 2018 není třeba dokládat konkrétní cenovou
nabídku (kalkulaci) dodavatelem, JMK nebude vydávat plnou moc pro jednání za kraj. Dle našeho názoru by
pro případná jednání s pojišťovnami měla dostačovat poptávka JMK zveřejněná na profilu zadavatele.
K dalším dotazům uvádíme následující odpovědi:
1. Otázka: Bude Jihomoravský kraj v tomto případě plátcem DPH?
Odpověď: V případě nákupu železničních jednotek by měl být JMK plátcem DPH.
2. Otázka: Jaký územní rozsah pojištění požadujete? Víte, v jakých zemích se budou železniční
elektrické jednotky pohybovat?
Odpověď: Železniční el. jednotky se budou pohybovat na území ČR.
3. Otázka: Jedná se o nové železniční elektrické jednotky (tj. zda jsou nyní ve výrobě případně bude
jejich výroba zahájena) nebo zda již jsou vyrobené a jejich rok výroby je z dřívějších let např. 2012,
2008 apod.?
Odpověď: Jedná se o nové železniční el. jednotky, které budou zařazeny do výroby po uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem.
4. Otázka: Jaká je hodnota 2 nejhodnotnějších železničních elektrických jednotek?
Odpověď: Jihomoravský kraj hodlá nakoupit dva druhy železničních elektrických jednotek, z nichž
jeden druh má mít kapacitu 140 míst k sezení a druhý kapacitu 310 míst k sezení. Jihomoravský kraj
předběžně odhadoval, že elektrická jednotka o kapacitě 140 míst k sezení by měla cenu 125 mil. Kč
bez DPH a elektrická jednotka o kapacitě 310 míst k sezení by měla cenu 190 mil. Kč.
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