Čj. 1052 /164/90330/17/VZ
V Brně dne 10. 5. 2017

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„RÁMCOVÁ DOHODA O DODÁVKÁCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB A
MATERIÁLŮ“
Vysoké učení technické v Brně, Rektorát, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno,
IČ: 00216305, jakožto veřejný zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 5. 5. 2017
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel k uvedeným žádostem poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.
Dodatečné vysvětlení zadávací dokumentace se považuje za doručené okamžikem jeho
odeslání ve formě datové zprávy prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena
do uživatelských účtů uchazečů, kteří se v elektronickém nástroji zaregistrovali
a zveřejněním na profilu zadavatele.
1. DOTAZ DODAVATELE:
• 31-36 bombičky do jakých druhů plnicích per?
Odpověď:
Pol. č. 31 a 32 – jedná se o pero Parker,
Pol. č. 33 – 36 – jedná se o inkoustové bombičky do pera, které dodavatel nabídne
pod položkou 89
• 37-52 délky náplní?
Odpověď:
Pol. č. 37, 38, 39 a 40 - jedná se o náplně do nabízeného kuličkového pera uvedeného
pod položkami 58 až 61.
Pol. č. 41, 42, 43 a 44 – jedná se o náplně do nabízeného kuličkového pera uvedeného
pod pol. č. 62 až 65.
Pol. č. 45 až 48 – jedná se o náplně do nabízeného gelového rolleru 0,3-0,4mm
uvedeného pod pol. 70 až 73.
Pol. č. 49 až 52 - jedná se o náplně do nabízeného gelového rolleru 0,5 mm uvedeného
pod pol. 74 až 77.
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•

53 "extra tenký" hrot asi není 0,5mm
Odpověď: Upraven popis na: „Náplň do kuličkového pera 0,5 s jehlovým hrotem
pro extra tenké psaní, náplň modrá, délka 107 mm.“
Ve vazbě na tuto úpravu je upraven popis pol.č. 57 na „Kuličkové pero 0,5 mm
s jehlovým hrotem pro extra tenké psaní. Barevné provedení těla - bordó, černá nebo
modrá. Barva stopy - modrá.“

•

116-119 do jakých popisovačů mají být náhradní náplně?
Odpověď: Jedná se o náplně do popisovačů uvedených v pol. č. 111 až 115

•

192 obsah lepidla?
Odpověď: Minimálně 110 g, doplněno do technické specifikace

•

162 4 nebo 5 barev?
Odpověď: Požadována sada 4 barev dle popisu. Množství v měrné jednotce v ceníku
opraveno na „sada 4 ks“.

•

254 skutečně 24/4?
Odpověď: Položka vypuštěna

•

258-263 klipy jsou standardně baleny po 12 ks
Odpověď: Upraveno množství v měrné jednotce na 12 ks.

•

283 balení 10 ks sešívaček?
Odpověď: Upraveno na měrnou jednotku ks.

•

320 MJ 1 ks filce? Standardně baleno po 10 ks
Odpověď: Upravena měrná jednotka na „bal“, množství v měrné jednotce „10 ks
v balení“

•

433 50 nebo 10 ks?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 50 ks. Upraveno množství v měrné
jednotce.

•

439 10 nebo 100 ks ?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 10 ks. Upraveno množství v měrné
jednotce.

•

449 50 nebo 10 ks?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 50 ks. Upraveno množství v měrné
jednotce.

•

463 50 nebo 1000 ks?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 50 ks. Upraveno množství v měrné
jednotce a současně upravena maximální cena v Kč bez DPH na 30,- Kč

•

464 50 nebo 1000 ks?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 50 ks. Upraveno množství v měrné
jednotce a současně upravena maximální cena v Kč bez DPH na 40,- Kč

•

466 50 nebo 1000 ks?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 50 ks. Upraveno množství v měrné
jednotce a současně upravena maximální cena v Kč bez DPH na 45,- Kč
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•

•

491-494 počet listů?
Odpověď:
pol. č. 491 – 40 listů, upraven popis
pol. č. 492 – 100 listů, upraven popis
pol. č. 493 - 40 listů, upraven popis
pol. č. 494 – 100 listů, upraven popis
512 MJ= krab. 6x250 listů?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 25 ks v bal. Upravena městná jednotka
i množství v měrné jednotce.

•

514 5x500 listů?
Odpověď: Upraveno měrná jednotka na „bal“ i množství v měrné jednotce na 50 listů
v bal. Současně upravena maximální cena v Kč bez DPH na 300,- Kč

•

520,522 opravdu 250 k s v bal,? obvykle je 125 ks
Odpověď: Množství v měrné jednotce je správné, tj. 250 ks v bal.

•

524,526 50 nebo 250 listů?
Odpověď: Pol. č. 524, 526 - Upraveno Množství v měrné jednotce „ 10 barev á 50 ks,
celkem v bal 500 ks“

•

533,534 opravdu 500 ks v bal.? obvykle je 200 ks
Odpověď: Pol. č. 533 vypuštěna.
Pol. č. 534 – upraveno Množství v měrné jednotce na „200 ks“, upravena Maximální
cena na 180 Kč.

•

549-560 papír 160g/m2 je obvykle balený po 250 arších
Odpověď: Pol. č. 549 – 560 upraveno Množství v měrné jednotce na 250 archů.

•

561,562 Jedná se o dvojarch A3 skládaný na polovinu? obvykle je balení 200 listů
Odpověď: Pol. č. 561 a 562 – Upraveno množství v měrné jednotce na 250 ks

•

563 10 nebo 50 ks?
Odpověď: Upraveno množství v popisu na 50 ks.

•

565 10 nebo 45 ks?
Odpověď: Upraveno množství v popisu i v Množství v měrné jednotce na 30 ks.

•

566 10 nebo 25 ks?
Odpověď: Množství požadované dle popisu tj. 10 ks. Upraveno množství v Množství
v měrné jednotce na 10 ks.

•

620-639 Plastové hřbety od průměru 22mm výše jsou obvykle baleny po 50 ks
Odpověď: Pol. č. 620 – 639 - Upraveno množství v Množství v měrné jednotce na 50
ks a současně upraveny maximální ceny v Kč bez DPH.

•

659-661 Termodesky od 15mm výše jsou obvykle baleny po 50 ks
Odpověď: Pol. č. 659 – 661 - Upraveno množství v popisu i v Množství v měrné
jednotce na 50 ks a současně upraveny maximální ceny v Kč bez DPH.

•

662-667 Rozlišovače 1/3 A4 jsou obvykle baleny po 100 ks
Odpověď: Pol. č. 662-667 - Upraveno množství v popisu i v Množství v měrné jednotce
na 100 ks a současně upraveny maximální ceny v Kč bez DPH.
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2. DOTAZ DODAVATELE:
Na základě Vámi vypsaného výběrového řízení s názvem "Rámcová dohoda o dodávkách
kancelářských potřeb a materiálů" Vás touto podobou žádáme o oddálení vypsaného
termínu pro podání závazných nabídek. Vzhledem k tomu, že vypsané výběrové řízení
obsahuje značný počet položek také i vytvoření cenové nabídky vyžaduje dostatek časového
prostoru. Žádáme proto alespoň o týdenní posun termínu tj. např. na 25. 5. 2017 z původního
18. 5. 2017. O účast ve vypsaném výběrovém řízení máme velký zájem a neradi bychom
cenovou tvorbu jakýmkoliv způsobem zanedbali.
Odpověď: Zadavatel, s ohledem na provedené drobné úpravy v technické specifikaci i žádost
jednoho z dodavatelů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 5. 2017 do 10:00 hod.
Dodatečné informace se považují za doručené okamžikem jejich zveřejnění na profilu
zadavatele.

Mgr. Petr
Jelínek

Digitálně podepsal Mgr. Petr Jelínek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00216305,
o=Vysoké učení technické v Brně [IČ
00216305], ou=178425, cn=Mgr. Petr
Jelínek, sn=Jelínek, givenName=Petr,
serialNumber=P274159
Datum: 2017.05.10 09:09:22 +02'00'

Mgr. Petr Jelínek
vedoucí odboru veřejných zakázek
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