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Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR

Kategorie veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na dodávky

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
“zákon“), Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky
„Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR“. Vysvětlení zadávací
dokumentace je zadavatelem poskytováno na základě žádostí dodavatelů.

V Praze dne 26. 07. 2017
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Vysvětlení zadávací dokumentace
Dotaz číslo 29 (přesné znění)

U položky s číslem 51 uvádíte zelená taška s barvou uší bílá/šedá. V takovém případě
se jedná o zakázkovou výrobu, kdy je třeba vyrábět větší množství kusů. Bylo by možné
zařadit do nabídky zelené tašky se zelenou šňůrkou?
Odpověď číslo 29

U tašek požadujeme barvu uší dle uvedené specifikace. V případě, že nabídnete tašky
se zelenými uchy, přihlédneme k této skutečnosti v bodovém hodnocení poptávky
v části Vizuální stránka reklamních předmětů (Výzva k podání veřejné nabídky, Kritéria
hodnocení 13.2).
Dotaz číslo 30 (přesné znění)

Ještě prosím o dodatečné informace k položce č. 27 papírové kapesníčky Lze
nabídnout kapesníčky pouze v bílém obalu?
Odpověď číslo 30

V nabídce očekáváme kapesníčky v bílém nebo zeleném obalu, bílý obal bude opatřen
logem VoZP a to tiskem či samolepkou.
Dotaz číslo 31 (přesné znění)

Ještě bychom se chtěli zeptat na položku č. 19 Sportovní lehká funkční čepice - vzorky
požadujete dodat s nabídkou ve všech barvách tj. bílá, zelená, šedá, nebo kombinace
barev nebo můžeme dodat pouze 1 ks vzorku v jedné barvě?
Odpověď číslo 31

Vzorek stačí dodat v jedné z barev nebo v kombinaci barev tak, jak jsou na použité
látce, ze které budou ušité.
Dotaz číslo 32 (přesné znění)

Konkrétně na položku č. 50 Dárková papírová univerzální taška
Chtěli bychom se zeptat na potisk - zda bude logo pouze jedno v jednom místě na jedné
straně? Nebo bude po celé ploše na jedné straně ve zkrácené verzi?
Odpověď číslo 32

Potisk bude na tašce pouze na jedné straně a na jednom místě ve variantě
out/rozšířené: VoZP, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 201
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