Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský /+ 420 545 135 257

V Brně, dne 19. 7. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Reklamní a propagační předměty pro oddělení komunikace a marketingu Mendelovy univerzity
Brně“
Vysvětlení zadávací dokumentace (3)

v

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 16. 7. 2021 dotaz dodavatele v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:
,,Byl jsem nedávno požádán jedním z uchazečů o odbornou pomoc k VZ níže. Udělal jsem jim k tomu vyjádření,
aby Vám je s dotazy předali. Uchazeči pak z VZ odstoupili.
Chci Vás požádat o informace k požadavku biobavlny u ponožek. Kdo Vám to poradil? Jasně jsem uchazeči doložil,
že je to nesplnitelný požadavek a lze VZ napadnout. Pokud biobavlnu strojně zpracujete v pletačce, zcela její „bio“
odlišnost ztratíte, právě kontaminací olejem a mazem z pletačky.
Vnímám, že tyto technologické zásady plynoucí z oboru pletařství nemůžete znát, proto jsem si Vám to dovolil
v dobrém napsat. Také zbytečně prodražujete zakázku materiálovým vstupem z bio bavlny, ta je samozřejmě
dražší, tedy zbytečně, když ji pak stejně znečistíte…. Navíc je velmi sporné vůbec prokázat, že jde jednoznačně o
bio produkt. To garantují pouze akreditované laboratoře a ne za malý peníz…
Pokud budete potřebovat, zavolejte mi. V té souvislosti Vás chci informovat, že řada vysokých škol v minulosti
zadala vývoj designových a reklamních ponožek přímo v mé specializované společnosti. Vyhnuli se tak řešení
technicko-technologických problémů a zbavili se i určité zodpovědnosti plynoucí z VZ.
Pokud budete chtít reference, rád je pošlu. Nic však nenutím“
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Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Dotaz dodavatele, týkající se kontaminace BIO bavlny při výrobě ponožek, byl řešen v rámci vysvětlení zadávací
dokumentace č. 2 ze dne 15. 7. 2021. Odpověď je uveřejněna na profilu zadavatele, viz zde:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5095.html .
Zadavatel vychází z principů sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a v rámci tohoto požadavku byl
sledován environmentálně udržitelný způsob pěstování výchozí suroviny, tedy bavlny.

Zadavatel obdržel dne 19. 7. 2021 dotaz dodavatele v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 2:
,,E-mailem byla naší reklamní společnosti doručena z "Poptávka.cz" poptávka pro Vaši univerzitu.
Ráda bych Vám zaslala cenovou nabídku.
Mohla bych Vás poprosit prozatím o zaslání nákladů k jednotlivým položkám:
- Ponožky reklamní s vlastní grafikou
- Kuličkové pero EKO s potiskem
- EKO taška s potiskem
- Bavlněný stahovací sáček
- Bonbony zaslání barevnost loga
Rovněž bych Vás poprosila o zaslání loga, popř. uvedení barevnosti loga, kterou poté budete požadovat na
jednotlivé předměty.“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna přímým a neomezeným dálkovým přístupem na profilu
zadavatele, viz zde: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5095.html .
Součástí je předpokládaná hodnota veřejné zakázky i technická specifikace požadovaného plnění včetně log a
jejich použití na jednotlivé předměty a další potřebné informace k podání nabídky.

podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
Datum: 2021.07.19
Ostrovský
11:05:04 +02'00'
……….…….……………..………………………………….

Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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