ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

9693/2018-900000-090

Mgr. Řehořová/2530

DATUM

7.2.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace
Vážení,
ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund
pro příslušníky CS ČR“, zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeném odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 24. 1. 2018, uveřejněným ve Věstníku veřejných
zakázek dne 26.1.2018 pod Evidenčním číslem formuláře F2018-002970 a Evidenčním číslem zakázky
Z2018-002970 a pod systémovým číslem VZ na profilu zadavatele: P17V00000577, činím na základě
písemné žádosti dodavatele ze dne 2.2.2018, č. j. 8494/2018-900000-090, následující vysvětlení zadávací
dokumentace (dále jen „ZD“):
Dotaz:
Potřebujeme ujasnit detail protokolu o shodě vzorků s technickou specifikací:
1) shoda musí být potvrzena JEN pro parametry a vlastnosti materiálů nebo i pro jednotlivé rozměry, styl,
šití a střih - včetně shody s technickým nákresem?
2) S ohledem na časový aspekt - je možné dodat protokol o shodě až po dodání vzorků?
3) Případně je možné vyžádat prodloužení doby potřebné na vyhotovení protokolu o shodě?
Odpověď:
Ad 1) Dle Čl. VII. odst. (1) písm. c) Zadávací dokumentace dodavatel předloží doklady (protokol, certifikát
apod.) vystavený zkušebnou (laboratoří) akreditovanou signatářem dohody o vzájemném uznávání výsledků
akreditace EA MLA (European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA))
prokazujícího shodu nabízených výrobků se všemi požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této ZD
- Technická specifikace.
Ad 2) Protokol o shodě je dokument tvořící součástí nabídky. Podání nabídky se řídí pravidly uvedenými
v Čl. XII. Zadávací dokumentace. Vzorky je možné dodat kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek,
avšak každý předložený vzorek musí být opatřen visačkou s označením dodavatele a razítkem
(plombou apod.) akreditované zkušebny potvrzujícím shodu tohoto vzorku se se všemi požadavky
uvedenými v Příloze č. 1 této ZD - Technická specifikace.
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Ad 3) Lhůta pro podání nabídek běží od 24.1.2018 do 1.3.2018. Zadavatel ji stanovil, s ohledem na předmět
veřejné zakázky, nikoliv v minimální délce, která činí 30 dnů od zahájení zadávacího řízení (srov. § 57
zákona). Lhůtu pro podání nabídek považuje zadavatel za dostatečnou.
S pozdravem
Ing. Miroslav Nováček
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
podepsáno elektronicky
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