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Ve věci podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ ODĚVY POLOKOŠILE PRO ZZSPK“, administrátor podává následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
Administrátor obdržel dne 31. 12. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává
následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:
Dobrý den,
podle zadávací dokumentace - přílohy č. 2 Technická specifikace, požadujete spolu s nabídkou do
17.01.2022 předložit 2 ks vzorků včetně protokolu vydaného akreditovanou zkušebnou o shodě
vzorků s požadavky ZD.
Tento Vámi stanovený termín pro zájemce, kteří nemají vzorky již připraveny a provedeno i jejich
hodnocení zkušebnou, je nereálný. Zadání neuvažuje s potřebnou dobou na výrobu vzorků ani s
dobou potřebnou na provedení zkoušek a značně zvýhodňuje dosavadního výrobce. Zkušebna
požaduje předložit požadavek na vzorování 1 měsíc předem, na provedení zkoušek si vyhrazuje
minimálně 1 týden a podle informací má kapacity do konce března naplněny.
Na základě uvedených skutečností žádáme o prodloužení termínu předložení nabídky o 2 měsíce.

Odpověď k dotazu č. 1:
Zadavatel na základě obdrženého dotazu sděluje, že upravil technickou specifikaci v části – Další
požadavky kupujícího (pokyny k podání nabídky). Uvedená upravená část je součástí přílohy č. 2 –
Upravená technická specifikace ke dni 4. 1. 2022.
Zadavatel tedy dle výše uvedeného nepožaduje vzorky, ale požaduje pouze po dodavateli předložit
do nabídky čestné prohlášení o tom, že dodávaný produkt bude ve shodě s požadovanými normami.
S ohledem na výše uvedené došlo k úpravě těchto článků v Rámcové dohodě (články jsou v Rámcové
dohodě zvýrazněny žlutou barvou):
Čl. 5.2:
Termín 1. dodávky: zboží v počtu 3411 ks polokošil bude dodáno kupujícímu do 90 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy.
Čl. 6.4:
Do 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy prodávající předloží zkušební a závěrečný (hodnotící)
protokol vydaný akreditovanou zkušební a certifikační institucí o shodě s požadovanou technickou
specifikací kupujícího/zadávací dokumentací (viz příloha č. 2 ZD) s výjimkou parametru „životnost – počet
cyklů v praní“, kde zadavatel požaduje přezkoušet dodaný výrobek pouze na 5 cyklů údržby. Dokument
(protokol) musí potvrzovat požadované vlastnosti použitých materiálů a vlastního výrobku, a to včetně
nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou.
Čl. 6.5:
Spolu s výše uvedeným protokolem dle bodu 6.4 této smlouvy a ve stejné lhůtě 75 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti smlouvy prodávající předloží 2 ks poptávaných výrobků ve shodném materiálovém a konfekčním
provedení ve velikosti M – 1 ks a XL – 1 ks (dámské + pánské provedení). Z toho jeden vzorek výrobku musí
být označen akreditovanou zkušební a certifikační institucí EU (např. plombou, razítkem, apod.), a to pro
potvrzení shody s požadovanou technickou specifikací a zkušebně předloženým vzorkem. Tento
zaplombovaný referenční vzorek nemusí mít na rukávech požadované výšivky.
Čl. 6.6:
Prodávající se zavazuje dodávat shodné výrobky, jaké byly podrobeny zkušebnímu testování dle podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci VZ „Osobní ochranné pracovní oděvy - polokošile pro ZZSPK“. Každá
jednotlivá dílčí dodávka bude podrobena srovnání s předloženými otestovanými vzorky.
Čl. 6.7:
První dodávka zboží v počtu 3411 ks polokošil bude kupujícímu protokolárně předána za účasti zástupce
prodávajícího. V protokolu bude zaznamenán výsledek provedení srovnání dodaných výrobků
s předloženými otestovanými vzorky. Protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
Čl. 6.8:
Nebude-li u libovolné dodávky shledána shoda mezi dodanými výrobky a předloženými vzorky, je kupující
oprávněn dodávku odmítnout (nepřevzít) jako vadné plnění.

Čl. 12.2:

V případě porušení povinností prodávajícího uvedených v bodech 6.4 a/nebo 6.5 této smlouvy je
stanovena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
Tyto uvedené změny naleznete v příloze č. 3 – Upravená Rámcová dohoda ke dni 4. 1. 2022
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
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