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

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

5929-3/2018-900000-090

Mgr. Řehořová/2530

DATUM

8.2.2018

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:
1/ V ZD u základních materiálů se požaduje materiál Softshell ve dvou barvách. Jedna fluorescenčně žlutá
dle ČSN EN 20471 s fleecovým rubem světle šedým a druhá tmavě modrá, kde si nejsme jisti, jestli musí být
fleecový rub taktéž světle šedý.
Dotaz: můžeme u tmavomodrého Softshellu použít z vrchní stranu tmavě modrou a z rubní fleecové strany
použít tutéž barvu nebo barvu černou?
2/ Předpokladáme správně, že pokud zadavatel neuvedl konkrétní barvu Pantone, požaduje vzorky
tmavomodrého Softshellu v jakémkoli odstínu s tím, že pak s vybraným uchazečem si odstín doladí ?
3/ V tabulce u požadavků na vlastnosti materiálu chybí některé údaje. Například odolnost proti průniku vody
plocha/šev po údržbě. Tím, že není požadavek na Sofshellovou bundu s lepenými švy, předpokladáme,
že vlastnosti v tabulce bez parametrů se nemají zkoušet. Je tomu tak?
4/ Pokud v tabulce u hodnoty pH a obsahu volného formaldehydu chybí požadavky, můžeme se držet u
těchto dvou parametrů požadavků vyplývajících z požadavků na zdravotní nezávadnost, tak aby zdravotní
nezávadnost v těchto parametrech splňovaly?
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Odpověď:
1) Ano, u tmavomodrého Softshellu je třeba použít z vrchní strany tmavě modrou a z rubní fleecové strany

lze použít barvu tmavě modrou, světle šedou nebo černou
2) Ano, zadavatel požaduje vzorky tmavomodrého Softshellu v jakémkoli odstínu s tím, že si pak s vybraným

uchazečem odstín doladí.
3) Požadavky byly vypuštěny - viz upravená tabulka v „Příloze č. 1 - Technická specifikace bundy
Softshell_UPRAVENÁ.doc“.
4) Ano, hodnoty požadujeme splnit tak, aby splňovaly požadavky na zdravotní nezávadnost (pH : 4,5-7,5 a obsah
volného formaldehydu max. 75 mg/kg) – viz upravená tabulka v „Příloze č. 1 - Technická specifikace bundy
Softshell_UPRAVENÁ.doc“.

S pozdravem
Ing. Lumír Šatran
1 zástupce generálního ředitele
podepsáno elektronicky

Příloha:
Příloha č. 1 - Technická specifikace bundy Softshell_UPRAVENÁ.doc (úpravy jsou vyznačeny červeně)
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