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Centrální zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dne 25. 11. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou
centrální zadavatel tímto odpovídá.
Dotaz č. 1:
- V kupní smlouvě je uvedeno v bodě 5.3 dodání do 5 pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že veškeré vaše položky
jsou specifické a nejsou běžné (způsob šití, materiál, teplota praní), proto je nelze mít trvale skladem, ale vyrábět
až po vystavení objednávky.
Trváte na zadání, že musí dle kupní smlouvy být vždy dodáno do 5 pracovních dnů?
- V řádku položek 7 a 8 máte uvedeno, že požadujete vícebarevné povlečení pratelné na 90C. Máte na mysli, že
toto povlečení by mělo být v nějakém dezénu, (např. geometrickém, květinovém), kde se vyskytuje větší počet
barev a toto aby bylo opravdu pratelné na tak vysokou teplotu? Všechny organizace, které mají podobné provozy
jako vy, vyžadují vícebarevné povlečení pratelné na max.60C a pokud má vydržet teplotu 90C, používají pouze
jednobarevné.
- V položkovém rozpisu uvádíte u všech polštářů a přikrývek prací teplotu 95C. Také uvádíte různé gramáže pro
různé konečné organizace.
Trváte na teplotě 95C, která je mnohem vyšší než se běžně používá pro všechna podobná koncová zařízení? Všem
našim odběratelům vždy vyhovovala teplota praní 60C, která splňovala všechna hygienická opatření.
Odpověď centrálního zadavatele: Centrální zadavatel trvá na délce dodání do 5 pracovních dnů od doručení
objednávky. Organizace Plzeňského kraje, pro které je zakázka soutěžena požadují takto specifické složení výrobků
a také možnost praní na vysoké teploty (viz Příloha č. 2 – Technická specifikace).
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Upozornění:
Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni
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