
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

 
Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – čisticí a desinfekční prostředky“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/2017/2/04 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 

Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se 
nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona 

  
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: Sociální služby Vsetín, příspěvková 

organizace 
Sídlo:  Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín 
Identifikační číslo: 49562827 
Zastoupen: Mgr. Michaelou Pavlůskovou 
Kontaktní osoba: Tomáš Žamboch, DiS. 
Telefon: 571 412 142 
E-mail:  
www: 

zamboch@sluzbyvsetin.cz 
http://www.sluzbyvsetin.cz/ 

 
 
Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné 
zakázce. 
 
Dotaz č. 1 
Prosíme o upřesnění specifikace v tabulce papírového programu: 
Bod 8: 2 vr, rec, skládané  ručníky v udaném rozměru se nebalí po 250 ks, prosím o 
upřesnění, cena má být za balení nebo karton? 
Bod 9: skládané ručníky nejsou v rozměru 34x23 cm, prosím o upřesnění 
Bod 11: prosím o specifikaci plastového úchytu, nebo uvedení typu zásobníku+ foto 
 
Odpověď na dotaz č. 1 
Byla upravena tabulka spotřeby a cenové nabídky. Byly doplněny dvouvrstvé ručníky a 
vypuštěny ručníky, které se nevyrábí. Úchyty na jednotlivé poptávané ručníky jsou uvedeny 
dále v odpovědi.  
 
Opravená tabulka je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace s názvem 
Příloha č. 4 oprava. 
 



 
                  DS Rožnov          DS Karolinka 
 
 

           
Centrum bydlení – šxvxh 29x29x12 cm       Seniorpark – šxvxh 28x26x10,5 cm 
                  

 
     Seniorpark – šxvxh 25x37x14 cm 
 
 



 
Ručníky role Karolinka    Ručníky role DS Rožnov 
 
Dotaz č. 2 
2/tabulka čisticí  prostředky: 
Bod 52: prosím o upřesnění náplně do osvěžovače 
 
Odpověď na dotaz č. 2 
Položka 52 – Náplň do osvěžovače vzduchu byla vypuštěna. 
Opravená tabulka je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace s názvem 
Příloha č. 4 oprava. 
 
 
Informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek  
 
Zadavatel posoudil dopad shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 08. 2017 v 09:00 hod. 
 
V závislosti na shora uvedeném prodloužení lhůty se upravuje dokument Výzva k podání 
nabídky následovně: 
 

• nově Článek 6: Místo a doba pro podání nabídky   
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 08. 2017 v 09:00 hod. 
 
Zbývající část textu článku 6 zůstává bez změny. 

 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bude rovněž uveřejněno na internetové adrese 
http://www.sluzbyvsetin.cz/. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
          Eva Knotová 
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