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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:

„Dodávka funkčních trik s potiskem“

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádostí účastníků o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle čl. 11.3. Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“).
K uvedené veřejné zakázce na dodávky byly zaslány níže uvedené dotazy:
Dotaz č. 1
Dobrý den,
píši na základě zadávací dokumentace k zakázce "Dodávka funkčních trik s potiskem".
Požadovaným kritériím na směsový materiál mohou odpovídat dva druhy textilu:
1) směsový materiál s bavlnou - někteří dodavatelé ho mohou považovat i za sportovní textil (což
není) a jelikož je tento druh textilu levnější a jediným kritériem hodnocení je cena, tak nejspíše
vyhraje tato varianta (při zachování podmínek hodnocení)
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2)směsový materiál s elastanem či spandexem - toto již je funkční sportovní tričko, které bude
splňovat vlastnosti jako přiléhavé, rychleschnoucí, antibakteriální (umělé materiály nemají vlastnost
pohlcování třetích látek), ovšem tyto varianty jsou dražší
Rádi bychom Vám tímto doporučili zahrnout do požadavků zaslání vzorků (bez potisku) kvůli tomu,
abyste mohli posoudit splnění zadávací dokumentace (vlastnosti trička) a posoudit kvalitu textilu.
Případně
zahrnout
další
hodnotící
kritérium.
Odpověď č. 1
Zadavatel posoudil žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a k žádosti dodavatele uvádí
následující.
Zadavatel v Příloze č. 1 „Specifikace předmětu plnění“ Výzvy vymezil požadavky na předmět plnění,
a to takto:
 Materiál: gramáž min. 150 g/m²; ve složení min. 2 druhy materiálu (např. polyester, bavlna,
elastan, spandex…),
 z toho 1 druh: Polyester, min. 40%
 Vlastnosti: přiléhavé, ploché švy, rychleschnoucí, vhodné pro běh, outdoor a další,
antibakteriální, prodyšné, odpařování vlhkosti, odvod potu, cirkulace vzduchu
 Velikost: různé (S, M, L, XL), Pohlaví: pánské, dámské,
 Barva dámské: bílá nebo černá nebo šedá nebo žlutá nebo růžová nebo modrá nebo zelená
nebo kombinace barev dle volby dodavatele
 Barva pánské: bílá nebo černá nebo šedá nebo žlutá nebo modrá nebo zelená nebo
kombinace barev dle volby dodavatele.
Zadavatel upozorňuje, že nabízený předmět plnění musí splňovat všechny zadavatelem
požadované parametry uvedené výše.
Zadavatel dále uvádí, že nebude vyžadovat předložení vzorků výrobků.
Pro úplnost zadavatel rovněž uvádí, že dle čl. 10 „Pravidla pro hodnocení nabídek“ Výzvy je kritériem
pro hodnocení nabídek nejnižší nabídková cena, kdy toto kritérium je kritériem jediným.
Dotaz č. 2
Dobrý den, zadání na dodávku funkčních triček je podle nás nesplnitelné. Mohu vám nabídnout
funkční trička Runner, od italského dodavatele, specifikace:pánské sportovní tričko s krátkými
raglánovými rukávy, oboustranné švy pro větší pohodlí, šev za krkem je podšitý páskou. Materiál
100% polyester, 150 g/m2, které jsou klienty odzkoušené, kvalitní. Většina funkčních triček je 100
% polyester. Je možné nabídnout tato trička.
Odpověď č. 2
Zadavatel posoudil žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a k žádosti dodavatele uvádí
následující.
Zadavatel uvádí, že zadání je splnitelné, kdy zadavatel specifikaci předmětu plnění vytvořil na
základě průzkumu trhu tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro dodavatele ve volbě materiálu.
Specifikace předmětu plnění byla rovněž vytvořena na základě praxe ve využívání funkčního
oblečení a s ohledem na účel pořízení požadovaného výrobku.
Zadavatel v Příloze č. 1 „Specifikace předmětu plnění“ Výzvy vymezil požadavky na předmět plnění,
viz odpověď č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že nabízený předmět plnění musí splňovat všechny zadavatelem
požadované parametry uvedené výše v odpovědi č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.
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