Název
zadavatele:

Janáčkova akademie múzických
umění v Brně

Sídlo:

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO:

62156462

Vysvětlení, doplnění či změna zadávacích podmínek č. 2
analogicky podle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000022“
Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám analogicky podle ust.
§ 98 a 99 Zákona v tomto znění:
Vysvětlení zadávacích podmínek uvedených v příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění
Dotaz č. 1 rádi bychom Vás poprosili o zaslání podkladů pro tisk, jelikož požadujete barevné tisky, tak
abychom věděli, kolik barev máme počítat.
Odpověď č. 1: Podklady pro barevné tisky zadavatel nebude zasílat. Není-li uvedeno jinak, platí, že
potisk bude mít maximálně 4 barvy.
Část 2 Propagační předměty určené pro Divadelní fakultu JAMU:
Dotaz č. 2 v části 2 Divadelní fakulta u položky č. 25 Antibakteriální gel růžové barvy požadujete 500 ks
této položky. Pro výrobu barevných verzí gelu je min. množství 1 000 ks, jak tedy chcete nacenit?
Odpověď č. 2: Zadavatel trvá na původně poptávaném počtu 500 ks, přičemž je na samotném dodavateli
jakým způsobem si položku nacení.
Dotaz č. 3 V příloze č.1. technické specifikace předmětu plnění část 1 a část 2 požadujete použít
technologii potisku „Sítotisk po celém obvodu propisky „Položku č.8 značkové kuličkové pero jsme
schopni dodat dle specifikace, ale nedokážeme při tak nízkém odběru / 50 ks / schopni potisknout dle
zadání. Technologie dle zadání, dle našich zkušeností je možná až od 1000 ks. Navrhujeme technologii tamponový potisk nebo laserové gravírováni.
Odpověď č. 3: Zadavatel trvá na sítotisku. Předpokládaný motiv potisku bude využit i u jiných reklamních
předmětů z této zakázky, je tedy možné sítotisk využít i na jiných předmětech.
Dotaz č. 4 Dále bych se ráda zeptala, zda by bylo možné prodloužit termín pro podání nabídek do VŘ,
vzhledem k složitosti potisku u některých položek a provedených změn v technické specifikaci?

Odpověď č. 4: Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek vzhledem k tomu, že tímto
vysvětlením neprovedl žádnou změnu zadávacích podmínek.
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