Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
k veřejné zakázce č. j. VZ11/2021.
Na základě žádosti dodavatelů ze dne 13. 4. 2021 a 14. 4. 2021 Český rozhlas jako
zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení č. 3 k veřejné zakázce č. j. VZ11/2021
s názvem „Zajištění propagačních (reklamních) předmětů“.
Dotaz dodavatele č. 1:
Prosím o upřesnění položky č. 3 – skládací deštník požadujete v ochranném plastovém obalu.
Rozumí se tím jen ochranný pe sáček a deštník může být standardně v polyesterovém pouzdře
(návleku)? Nebo požadujete místo standardního polyesterového obalu vyloženě průhledný plastový
obal?

Odpověď zadavatele č. 1:
Položka č. 3 - skládací deštník je požadována dodat také kusově v průhledném plastovém obalu
z důvodu ochrany před poškozením během přepravy či skladování.

Dotaz dodavatele č. 2:
Rádi bychom položili tyto otázky týkající se druhé části VZ:
1. Termín dodání zboží v dílčích minitendrech od účinnosti smlouvy je stanoven na 15 dní, pokud dílčí
smlouva nestanoví jinak. Např. tubusy s plnobarevným potiskem se vyrábí cca 52 dní, ponožky 35
dní. Bude možnost u každé dílčí smlouvy jednat o dodacích termínech před jejím podpisem?
2. Podobná situace nastává u povinnosti dodat vzorky s potiskem. Vzorky jsou požadovány k
předložení do 29. 4. Výroba tubusu s potiskem ČRo by trvala déle. Bylo by možné alespoň pro tento
produkt udělit výjimku a povolit dodání vzorku s jakoukoliv grafikou?

Odpověď zadavatele č. 2:
1. Položky budou do dílčích minitendrů zadávány včetně předpokládaného termínu doručení, který
může být různý. Zda se dodavatel do minitendru na zajištění položky přihlásí je na jeho svobodném
obchodním rozhodnutí (tedy i termínových možnostech apod.).
2. U daného vzorku se zadavatel rozhodl výjimku neudělit, neboť se na základě předchozí zkušenosti
domnívá, že dodání daného vzorku je v požadovaném čase možné. Dodaný vzorek tubusu může být
prototypem/maketou, nicméně musí splňovat specifikaci danou v zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele č. 3:
Je nutné, aby u produktů s uvedenou variabilní barvou v první části VŘ bylo dostupno vždy
všech 11 specifikovaných barev?
Kdy bude dodána grafika ČRo pro výrobu vzorků ponožek v tubusu pro 2. část VŘ ?

Odpověď zadavatele č. 3:
Zadavatel reflektuje, že v konkrétním čase nemusí být dostupné produkty ve všech požadovaných
odstínech a připouští možnost užití obdobných barevností, které budou běžným uživatelům připadat s
Pantone barvami shodné, či od nich budou běžným okem jen velice těžko rozeznatelné (viz. Příloha č.
5.2.1. – Technická specifikace (pro část 2 – dílčí zakázka č. 1). Zadavatel tedy očekává, že dodavatel
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vynaloží snahu zajistit předměty v odstínech požadovaných zadavatelem, přestože se může stát, že
určitá barva nemusí být v průběhu spolupráce dostupná. Zároveň zadavatel upozorňuje, v rámci
výběrového řízení dodavatel nemusí dokazovat, zda má k dispozici všechny odstíny.
Grafika pro výrobu ponožek bude dodána po výběru dodavatele dílčí zakázky č. 1 a zaslání
technických parametrů potřebných pro přípravu grafických dat.

Dotaz dodavatele č. 4:
Prosíme o zaslání tiskových dat pro vyrobení vzorků ponožek. Případně o informaci, zda mohou být
ponožky dodány v jakémkoli designu.

Odpověď zadavatele č. 4:
Informace k podobě vzorku ponožek je uvedena v Příloze č. 5.2.1. – Technická specifikace (pro část 2
– dílčí zakázka č. 1). Barva předmětu je stanovena jako modro-bílý výplet; barevnost výpletu je modrá
barva (Pantone 281) s bílými „Rky“. Zadavatel upozorňuje, že ponožky musí být dodány v designu
stanoveným v příslušné příloze. Pro upřesnění zadavatel dodává, že design ponožek je stejný jako
v případě tubusu - Bílá „Rka“ na modrém podkladu.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Za Český rozhlas
Mgr. Petra Barášková
Oddělení veřejných zakázek
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