Název
zadavatele:

Janáčkova akademie múzických
umění v Brně

Sídlo:

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO:

62156462

Vysvětlení, doplnění či změna zadávacích podmínek č. 1
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 propagace mezinárodní vědecké konference“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000016“
Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám analogicky podle ust.
§ 98 a 99 Zákona v tomto znění:
Dotaz č. 1 prosím o sdělení, zda dle ZD skutečně platí Váš požadavek, že prodávající je povinen věc
kupujícímu odevzdat nejpozději do 20. 4. 2021.
Odpověď č. 1: Ano, protože propagační předměty musí být dodány před konáním konference, která se
koná 22. 4. 2021.
Dotaz č. 2 Položka č. 1 - Kuličkové pero + Položka č. 2 - dřevěná tužka s gumou. Zda je u těchto
produktů potisk jen na jedné straně = jedna pozice.
Odpověď č. 2: Ano, potisk na předmětech (u položek č. 1 a 2) je jen na jedné straně.
Dotaz č. 3: Položka č. 4 - čistící hadřík u tohoto produktu je uveden potisk tampónem, takže prosím o
potvrzení, že potisk má být na obalu hadříku, nikoli přímo na hadříku (v tom případě by musela být
zvolena jiná technologie potisku). Pokud budete trvat na potisku tamponem, tak to znamená že součástí
hadříku musí být obal, který lze tamponem potisknout. Jestli-že na obalu trvat nebudete, je možné dodat
hadřík např. v sáčkovém obalu a místo tamponu zvolit samolepku?
Odpověď č. 3: Požadujeme hadřík s potiskem, který bude vložený v sáčkovém obalu (bez potisku).
Technologii potisku hadříku požadujeme sublimační potisk.
Dotaz č. 4: Položka č. 6 - button s připínáním. Zda se jedná o zapínání na spínací špendlík. Dále máte
uvedeno, že má být button v bílé barvě. Tzn. Že má být zadní strana buttonu z plastu? Nebo má být
stříbrná a materiál kov?
Dále je uveden celoplošný potisk, max. 28x28 mm. Ale celoplošný potisk je vždy ve stejné velikosti jako
je button. Což je pak v rozporu s uvedenou velikostí min. průměr 30mm. Prosím tedy o upřesnění.
Odpověď č. 4: položka 6 „button s připínáním“ - button s připínáním - zapínání na spínací špendlík,
button materiál: kov, potisk podle plochy velikosti buttonu, potisk bílý podklad, emblém jinou barvou.
Dotaz č. 5: Položka č. 7 – přívěsek na klíče v potisku jsou uvedeny buttony. Má mít tedy přívěšek podobu
buttonu na klíčence? Jako materiál uvádíte KOV, ale většinou jsou přívěšky, do níž se vkládá papír s

grafikou, plastové. Je tedy možné, aby byl přívěšek plastový a klíčenka kovová?
Odpověď č. 5: položka 7 přívěsek – button musí být na kovovém přívěsku (klíčence) s vloženým papírem
na digitální tisk, ale samotný přívěšek má být plastový.

Příloha: Technické specifikace předmětu plnění a cenová kalkulace – změna č. 1
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