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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Dodávky kancelářských potřeb pro
Ostravskou univerzitu“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádostí účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací
dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku podle § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Dotaz č. 1
Dobrý den,
prosím o vysvětlení bodu 15.3.4 a bodu 15.3.5 Zadávací dokumentace. Jak se tyto body liší?
Chápeme dobře, že jako katalog máme zpracovat položky minimálně dle přílohy č. 1 do formátu csv
dle přílohy č. 2 (Požadavky zadavatele na data pro interní elektronický katalog zadavatele) a přiložit
složku s obrázky? Je opravdu nutné, aby toto zpracovával každý dodavatel nebo to stačí u vítězného
dodavatele? Nestačí záruka, že dodavatel toto je schopný vyexportovat a zpracovat případně
zkušební verzi několika položek? Některé položky by totiž byly speciálně nakupovány pro zadavatele
a budou v našem skladu případně zaevidovány pod nějakým kódem až po naskladnění.
U položky 311 uvádíte jednotku balení 100 ks, ale v popisu zboží chcete balení 250 ks.
U položky 320 chcete značkovač 1,45 mm. Prosím o upřesnění typu popisovače. Na trhu takový s
klínovým hrotem neevidujeme.
U položky 243 uvádíte mix barev v názvu zboží, v popisu čirá.
U položky 163 prosíme o bližší specifikaci doručeny.
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U položky 162 prosím o kontrolu, zda se jedná o dodejku a ne doručenku.
U položky č. 139 prosím o upřesnění, zda se jedná opravdu o obálky z lepenky. Lze dodat
kartónovou obálku, ale u té se běžně textil a dno nedělá.
U položky 7 prosím o kontrolu jednotky 100 listů. Balení je 4x50 ks.

Odpověď č. 1
Zadavatel posoudil žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro výše uvedenou
veřejnou zakázku.
a) K první části dotazu, týkající se zadávací dokumentace, uvádí zadavatel následující.
Zadavatel v čl. 14.1. „Předložení Katalogu zboží“ Zadávací dokumentace požaduje, aby každý
účastník, za účelem posouzení splnění podmínek rozsahu požadovaného plnění, předložil katalog
zboží, vztahujícího se k předmětu plnění veřejné zakázky, viz také čl. 8.3. Zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje jako součást nabídky dodavatele předložit katalog v elektronické podobě.
Současně zadavatel v čl. 15.3. „Členění nabídky, obsah“ Zadávací dokumentace, v bodě 15.3.5.
uvádí, že součástí nabídky bude rovněž Katalog zboží dle čl. 14.1. Zadávací dokumentace.
Dále zadavatel v čl. 4.1. „Termíny plnění“ Zadávací dokumentace uvádí, že vybraný dodavatel se
zavazuje poskytnout součinnost při naplnění položek interního elektronického katalogu zadavatele
pro přípravu objednávek, zejména je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli data o
položkách nabízeného plnění (viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace), včetně jejich ilustračních
fotografií, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Požadavky zadavatele na
data pro interní elektronický katalog zadavatele, přičemž je povinen tyto podklady dodat nejpozději
do 15 kalendářních dní od účinnosti rámcové dohody.
Tento požadavek je upraven rovněž v čl. II., odst. 5 Obchodních podmínek.
Dle čl. 15.3. „Členění nabídky, obsah“ Zadávací dokumentace bude příloha č. 2 Zadávací
dokumentace „Požadavky zadavatele na data pro interní elektronický katalog zadavatele“ nedílnou
přílohou návrhu smlouvy a tedy i přílohou samotné nabídky. Tento dokument však slouží pouze jako
podklad pro vybraného dodavatele k poskytnutí požadovaných údajů v daném termínu, viz výše.
Součástí nabídky účastníka tedy bude Katalog zboží dle čl. 14.1. Zadávací dokumentace a
příloha č. 2 Zadávací dokumentace „Požadavky zadavatele na data pro interní elektronický
katalog zadavatele“, nikoliv však konkrétní data a ilustrační fotografie položek uvedených
v příloze č. 1 „Seznam a specifikace kancelářských potřeb“ Zadávací dokumentace.
Konkrétní data, zpracována dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace „Požadavky zadavatele na data
pro interní elektronický katalog zadavatele“, a ilustrační fotografie položek uvedených v příloze č. 1
„Seznam a specifikace kancelářských potřeb“ Zadávací dokumentace, budou skutečně poskytnuty
až vybraným dodavatelem a to nejpozději do 15 kalendářních dní od účinnosti rámcové dohody
tak, jak je stanoveno v Zadávací dokumentaci a rovněž v Obchodních podmínkách.

b) K druhé části dotazu, týkající se jednotlivých položek z přílohy č. 1 „Seznam a specifikace
kancelářských potřeb“ Zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 1“), uvádí zadavatel
následující.
Položka č. 311 - Ubrousky 24x24/250 ks bílé, 2 vrstvé, koktejl
Zadavatel v názvu a v rámci popisu této položky uvádí, že požaduje ubrousky 24x24/250 ks bílé,
kdy však ve sloupci D přílohy č. 1 „Jednotka balení/počet ks v balení“ uvádí balení/100 ks.
Zadavatel připouští administrativní chybu a mění požadovanou specifikaci této položky takto:


sloupec D přílohy č. 1 „Jednotka balení/počet ks v balení“ - balení/250 ks.

Položka č. 320 - Značkovač, permanent, mix barev
Zadavatel v rámci popisu této položky uvádí, že požaduje, aby značkovač měl klínový hrot s šíří
stopy 1,45 mm.
Zadavatel připouští administrativní chybu a mění požadovanou specifikaci této položky takto:


sloupec C přílohy č. 1 „Druh (popis)“ - Značkovač permanent, seříznutý hrot, šíře stopy 2
- 5 mm.

Položka č. 243 - Přední krycí folie pro vazbu dokumentů A4, mix barev
Zadavatel v názvu položky chybně uvedl, že požaduje mix barev. V rámci popisu této položky však
již uvádí, že požaduje, aby barva položky byla čirá, kdy na tomto svém požadavku také trvá.
Zadavatel tedy mění název této položky následovně - Přední krycí folie pro vazbu dokumentů
A4.

Položka č. 163 - Obálka DORUČENKA B6
Zadavatel upravuje požadovanou specifikaci této položky takto:


sloupec C přílohy č. 1 „Druh (popis)“ - Obálka DORUČENKA B6, bílá bez pruhu.

Položka č. 162 - Obálka DODEJKA B6, modrý pruh
Zadavatel potvrzuje, že u této položky se skutečně jedná o dodejku dle požadavku zadavatele.

Položka č. 139 - Obálka B5, taška, textil dno
Zadavatel upravuje požadovanou specifikaci a název této položky takto:




sloupec B přílohy č. 1 „Název“ - Obálka B5, taška, křížové dno, recyklovaná, hnědá
sloupec C přílohy č. 1 „Druh (popis)“ - Obálka B5, taška, křížové dno, recyklovaná, hnědá.

Položka č. 7 - Bloček samolepící, 38x51 mm/4x50 ks, neonový mix barev
Zadavatel v názvu této položky uvádí, že požaduje bloček samolepící, 38x51 mm/4x50 ks, kdy však
ve sloupci D přílohy č. 1 „Jednotka balení/počet ks v balení“ uvádí balení/100 listů.
Zadavatel připouští administrativní chybu a mění požadovanou specifikaci této položky takto:


sloupec D přílohy č. 1 „Jednotka balení/počet ks v balení“ - balení/4x50 listů.

Dotaz č. 2
Dobrý den,
prosím o doplňující informace k příloze č. 1 Seznam a specifikace kancelářských potřeb u položek
číslo:
19 – desky s rychlosvorkou - požadujete prešpan a zároveň plast. Prosím o upřesnění.
20 – Deska odkládací 3 klopy – není uveden materiál (papír, plast)
178 – Papír xerografický Color lesklý A4, 250 g - je balen po 250 listich. Požadujete jednotku 125
listů.
244 – Připínáčky – požadujete 100 ks balení, ale jednotku máte 60 ks.
315 – Zadní kartónové desky A3 – dle informací od našeho dodavatele se desky v tomto formátu
dělají v barvě pouze v imitaci kůže.
42 – Fólie PE 800/50 rukávec – prosím o upřesnění, zda požadujete rukávec či polorukávec. V tomto
rozměru se většinou dělá polorukávec.
Zároveň prosím o upřesnění bodu 8.2. Zadávací dokumentace. Skutečnost, že v rámci dodavatele
je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50% osob se zdravotním postižením již
Úřad práce nepotvrzuje. Vše je přístupné on-line na portále MPSV. Stačí dodat čestné prohlášení o
průměrném přepočteném počtu zaměstnanců?
Odpověď č. 2
Zadavatel posoudil žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro výše uvedenou
veřejnou zakázku.
a) K první části dotazu, týkající se jednotlivých položek z přílohy č. 1 „Seznam a specifikace
kancelářských potřeb“ Zadávací dokumentace (dále jen „příloha č. 1“), uvádí zadavatel
následující.
Položka č. 19 - Deska s rychlosvorkou prešpán, A4, plast, mix barev
Zadavatel v názvu této položky uvádí, že požaduje zboží „deska s rychlosvorkou prešpán, A4, plast“.
Zadavatel požaduje, aby zboží bylo dodáno pouze v provedení prešpán a upravuje název této
položky takto:



sloupec B přílohy č. 1 „Název“ - Deska s rychlosvorkou prešpán, A4, mix barev.

Položka č. 20 - Deska odkládací, 3 klopy, mix barev
Zadavatel požaduje, aby zboží bylo dodáno v provedení papír, a upravuje požadovanou specifikaci
této položky takto:


sloupec C přílohy č. 1 „Druh (popis)“ - Deska odkládací, 3 klopy, papírová, mix barev,
elastická gumička pro pevné zavírání desek, kapacita 250 listů.

Položka č. 178 - Papír xerografický COLOR, A4, 250 g, lesklý
Zadavatel ve sloupci D přílohy č. 1 „Jednotka balení/počet ks v balení“ uvádí balení/125 listů, kdy
na tomto svém požadavku zadavatel trvá.
Zadavatel v názvu této položky uvádí, že požaduje, aby byl papír lesklý.
Zadavatel upravuje název této položky takto:


sloupec B přílohy č. 1 „Název“ - Papír xerografický COLOR, A4, 250 g.

Položka č. 244 - Připínáčky barevné 100 ks, mix barev, různá provedení
Zadavatel v názvu této položky uvádí jednotku balení/100 ks, kdy však ve sloupci D přílohy č. 1
„Jednotka balení/počet ks v balení“ uvádí balení/60 ks.
Zadavatel připouští administrativní chybu a mění požadovanou specifikaci této položky takto:


sloupec D přílohy č. 1 „Jednotka balení/počet ks v balení“ - balení/100 ks.

Položka č. 315 - Zadní kartonové desky pro kroužkovou vazbu A3
Zadavatel s ohledem na průzkum trhu trvá na stanovené specifikaci pro danou položku.

Položka č. 42 - Folie PE 800/50 mic rukávec
Zadavatel upřesňuje, že požaduje zboží v provedení polorukávec.
Zadavatel tedy upravuje požadovanou specifikaci a název této položky takto:



sloupec B přílohy č. 1 „Název“ - Folie PE 800/50 mic polorukávec
sloupec C přílohy č. 1 „Druh (popis)“ - Folie PE 800/50 mic polorukávec.

b) K druhé části dotazu, týkající se zadávací dokumentace, uvádí zadavatel následující.
Zadavatel v čl. 8.2. „Vyhrazení zadávacího řízení pro dodavatele zaměstnávající osoby se
zdravotním postižením“ Zadávací dokumentace vymezil zákonný požadavek, kdy v souladu s
ustanovením § 38 odst. 1 zákona se zadávacího řízení může účastnit pouze dodavatel
zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.
Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 %
osob se zdravotním postižením, musí dodavatel uvést v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce
České republiky v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 zákona.
Zároveň dodavatel předloží čestné prohlášení o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců, kteří
jsou osobami se zdravotním postižením (viz Část třetí vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, výpočet na 2 platná desetinná místa) za kalendářní čtvrtletí
předcházející zahájení zadávacího řízení tj. 4. čtvrtletí 2018.

Dle zadavateli dostupných informací („Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a
Ministerstva práce a sociálních věcí k problematice vyhrazených zakázek“ ze dne 29. ledna 2019)
došlo od 1. 1. 2018 novelou zákona o zaměstnanosti k nahrazení institutu chráněných pracovních
míst systémem uznání zaměstnavatelů za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to na základě
dohody uzavřené mezi Úřadem práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) a zaměstnavatelem.
V důsledku této změny tak dochází také ke změně potvrzení, které příslušné pracoviště ÚP ČR
vydává pro účely § 38 zákona. ÚP ČR na žádost dodavatele vydává potvrzení o tom, že se jedná o
zaměstnavatele, se kterým byla uzavřena dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti.

Zadavatel tedy trvá na splnění zákonného požadavku a v souladu s čl. 8.2. Zadávací dokumentace
požaduje, aby daná skutečnost byla prokázána jednak potvrzením Úřadu práce České republiky,
jednak doložením čestného prohlášení o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců, kteří
jsou osobami se zdravotním postižením za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího
řízení tj. 4. čtvrtletí 2018.

Vzhledem k provedeným úpravám zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 12. 4. 2019 do 10:00 hod.
S ohledem na charakter provedených změn zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny
zadávací dokumentace předkládá rovněž upravenou Přílohu č. 1 „Seznam a specifikace
kancelářských potřeb“ Zadávací dokumentace.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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