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

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

10917/2018-900000-090

Mgr. Řehořová/2530

DATUM

13. 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 5.2.2018, č. j. 8494/2018-900000-090, následující vysvětlení zadávací
dokumentace (dále jen „ZD“):
Dotaz:
V zadávací dokumentaci v příloze č. 1 – Technická specifikace; odst. 2) Bunda Softshell reflex je
specifikován zadní díl: „Zadní díl musí být opatřen retroreflexním přířezem „Celní správa“ umístěným 2-3
cm nad horním lopatkovým retroreflexním stříbrným pásem. Plastový zelený přířez musí být o velikosti 10 x
30 cm, se stříbrným nápisem velikosti 4 x 26,5 cm bez diakritiky (5 x 26,5 cm s diakritikou).“ Dovolujeme si
zadavatele požádat o bližší specifikaci retroreflexního přířezu a o obecné vysvětlení pojmu „přířez“. Ze
zadávací dokumentace není zřejmé, co přesně tím zadavatel myslí. Eventuálně bychom chtěli zadavatele
požádat o fotografii přířezu. Dovolujeme si zadavateli navrhnout řešení v podobě nahrazení retroreflexního
přířezu „Celní správa“ nažehlovacím retroreflexním stříbrným nápisem „Celní správa“, tak jako je tomu u
Bundy Softshell tmavě modré, jen s tím rozdílem, že nebude žlutý, ale stříbrný.
Odpověď:
Přířezem je myšlena součást Bundy Softshell reflex, která však není součástí tkaniny svrchního pláště
oděvu, ale je na svrchní plášť oděvu dodatečně našívána, nažehlována nebo upevňována jiným
způsobem, např. suchým zipem. Zadavatel pro ilustraci připojuje fotografii přířezu u stávajících bund.
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Specifikace přířezu je stanovena v souladu s § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva financí č. 286/2012
Sb., ze dne 20. 8. 2012, o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném
provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášek č. 316/2013 Sb. a č. 359/2017
Sb. Zadavatel proto trvá na specifikaci přířezu uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická
specifikace, tj.
zadní díl musí být opatřen retroreflexním přířezem „Celní správa“ umístěným 2-3 cm nad horním
lopatkovým retroreflexním stříbrným pásem,
plastový zelený přířez musí být o velikosti 10 x 30 cm, se stříbrným nápisem velikosti 4 x 26,5 cm bez
diakritiky (5 x 26,5 cm s diakritikou),
s tím, že nestanovuje, jak má být přířez na svrchní plášť oděvu uchycen. Zadavatel tedy připouští uchycení
přířezu ke svrchnímu plášti oděvu jeho nažehlením (samozřejmě pokud je to technologicky možné).
Pro úplnost zadavatel dodává, že navrhované řešení v podobě nahrazení retroreflexního přířezu „Celní
správa“ nažehlovacím retroreflexním stříbrným nápisem „Celní správa“, tak, jako je tomu u Bundy Softshell
tmavě modré, jen s tím rozdílem, že nebude žlutý, ale stříbrný, je bez dalšího nepřípustné, neboť součástí
tohoto řešení není plastový zelený přířez o velikosti 10 x 30 cm (viz připojená fotografie).
Zadavatel zároveň z vlastní iniciativy zpřesňuje dikci Čl. VII. odst. (1) písm. c) Zadávací dokumentace,
č.j.: 5929/2018-900000-090, cituji: Předložené vzorky musí svým vzhledem, kvalitou, zpracováním i
velikostí odpovídat všem požadavkům zadavatele uvedeným v Příloze č. 1 této ZD - Technická specifikace,
musí být označeny zkušebnou (např. plombou nebo razítkem) pro potvrzení shody se zadávací
dokumentací. Vzorek bund musí být označen jako součást nabídky, nemusí mít rukávovou nášivku
Celní správa, avšak musí být opatřen přířezy a mechovou částí velcra (bez háčků) umístěnými dle
Přílohy č. 1 - Technická specifikace (tj. nemusí být opatřen částí velcra s háčky, tuto část zajistí
zadavatel).
Zadavatel zároveň připojuje formální upřesnění technické specifikace v „Příloze č. 1 - Technická
specifikace bundy Softshell_UPRAVENÁ2.doc“ (úpravy jsou vyznačeny červeně).
S pozdravem

Ing. Lumír Šatran
1. zástupce generálního ředitele
podepsáno elektronicky

Přílohy:
- Fotografie přířezu
- Příloha č. 1 - Technická specifikace bundy Softshell_UPRAVENÁ2.doc (úpravy jsou vyznačeny
červeně)
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