
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
 

 
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 
Domníváme se, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1 300 000,- Kč bez DPH,viz bod 
10. , neodpovídá  období 4 roky. Prosíme o upřesnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel rozhodl o dodávce čisticích prostředku na 3 roky, tj. zahájení plnění dne 01. 09. 
2017 a ukončení plnění dne 31. 08. 2020. 
 
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena nově ve výši 1 350 
000,- Kč bez DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá § 16 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Dle výše předpokládané hodnoty se jedná o 
veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona, jejíž zadání dle § 31 zákona nepodléhá 
zadávacímu řízení dle tohoto zákona. 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximální výši prostředků, kterou má 
zadavatel na realizaci předmětu zakázky alokovánu. Pokud i nejvýhodnější nabídka překročí 
uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro zrušení 
zadávacího řízení. 
 
Dotaz č. 2 
V tabulce cenové nabídky-příloha 4 je na listě „dezinfekční prostředky“ je v řádku 9 ve 
sloupci C – popis, požadována účinná látka aktivní kyslík. Zároveň jsou ve stejném řádku, ve 
sloupci H uvedeny jako příklad přípravky s jinými účinnými látkami např. s chlórem. Prosíme 
o upřesnění jaká účinná látka je pro přípravek na plošnou povrchovou dezinfekci 
požadována. 



Odpověď na dotaz č. 2 
Zadavatel uvádí přípravek, se kterým má dobré zkušenosti, co se týká účinnosti a čisticích, či 
desinfekčních účinků. Název ani složení konkrétního výrobku není závazný, závazné jsou 
požadavky na účinnou látku uvedené v popisu požadavku na čisticí, či desinfekční 
prostředek, nikoliv složení referenčního výrobku. Současně je nezbytné dbát na dodržení 
požadavků uvedených v desinfekčních řádech jednotlivých zařízení.  
 
Dotaz č. 3 
Jelikož koncentrované dezinfekční přípravky mají odlišné ředění, není možné posuzovat 
cenovou výhodnost nabídky podle ceny koncentrátu. Bylo by možné v tabulce cenové 
nabídky-příloha 4, na listě „dezinfekční prostředky“, v řádku 9 ve sloupci E uvést 
předpokladané množství naředěného pracovního roztoku místo množství koncetrátu? 
 
Odpověď na dotaz č. 3 
Konstrukci nabídkové ceny zadavatel měnit nebude. V případě, že dodavatel má jinou 
koncentraci účinných látek, dodá výrobky naředěné, případně nacení výrobky s vyšší 
koncentrací, než je požadováno v zadávacích podmínkách.  

 
Současně zadavatel informuje, že byla upravena tabulka cenové nabídky, tato 
tabulka je přílohou těchto dodatečných informací. Tato verze tabulky je jediná platná, 
ostatní verze nejsou platné, doložení jiné tabulky bude posouzeno jako nesplnění 
zadávacích podmínek.  
 
 
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 15. 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 15. 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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