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Vysvětlení 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

veřejné zakázky s názvem 

 

„Dodávka propagačních předmětů“ 

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem 

statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. 

Dotaz č. 1:  

Ráda bych se zeptala na doplňující info k poslednímu poptávanému produktu – konkrétně se jedná o reflexní 

prvky s LED diodou. Požadujete sadu dvou produktů dle zobrazení (v přiloženém návrhu smlouvy)? Tedy 

LED reflexní pásek např. na zápěstí + světlo na obuv, nebo pouze jeden z těchto produktů?  

Odpověď:  

Požadujeme pouze jeden. Je na Vás jakou variantu vyberete. Může být i úplně jiná, prostě obecně reflexní 

prvek s LED diodou. 

Dotaz č. 2: 

Poprosím Vás o doplnění informací v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 14/2019/B/D/NEZ/KOP. 
V seznamu u většiny propagačních předmětů není specifikován potisk k nacenění  :  
o jaký potisk loga jde (logo obvodu nebo piktogramy anebo obojí) 
velikost potisku 
počet barev potisku (logo dvoubarevné, piktogramy vícebarevné anebo potisk loga a piktogramů jednou 
barvou) : 
-plastové kuličkové pero 
-usb flash disk 
-trička (patří do výjimky 2.4. - tzn. barva triček mají být jen v modré barvě, dle náhledu?) 
-poznámkový zápisník 
-dárkové papírové tašky 
-kuličkové pero Parker 
-plastová záložní baterie s LED svítilnou 
-polyesterová taška na dokumenty 
-kovový přívěšek na klíče 
-lékárnička 
-barevné křídy 
-sada 3 gelových voskovek 
-dovednostní dřevěná hra-digitální tisk nebo samolepka 
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-polyesterová šála (modrá a bílá barva?), jen logo nebo piktogramy, obojí nebo celoplošný potisk ? 
-polyesterová kravata, jen logo nebo piktogramy, obojí nebo celoplošný potisk ? 
-polyesterový deštník, jen logo nebo piktogramy, obojí nebo celoplošný potisk ?  
-víceúčelový otvírák 
-víceúčelová fleecová čepice 
 
Odpověď: 

V případě loga se bude jednat o dvoubarevnou variantu: bílá a tyrkysová (pantone této barvy je uvedeno 
v manuálu vizuálního stylu, který je vyvěšen na profilu zadavatele), pokud bude předmět tmavě modrý. 

Nebo tyrkysová a tmavě modrá pokud bude předmět bílý (opět obě pantone barev jsou v manuálu). 
Barevnost loga je uvedena i manuálu – viz odkaz: 

http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu 

U reklamních předmětů B - šála, kravata, čepice, deštník – potisk pouze jednou barvou, a pouze logo. 

Piktogramy, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, budou vždy vícebarevné. 

Kromě požadavků na piktogramy, uvedených v zadávací dokumentaci, předpokládáme piktogramy také u 

lékárničky a polyesterové tašky na dokumenty. 

Dotaz č. 3: 

ve vztahu k veřejné zakázce s názvem „Dodávka propagačních předmětů“ která byla dne 24. 4. 2019 
zveřejněna na portálu https://vz-moap.ostrava.cz prosím o doplnění/vysvětlení následujících bodů zadávací 
dokumentace: 

1. Plastové kuličkové pero s kovovým klipem, modrá náplň, průměr 1x13,8cm, množství 2000ks, 
technologie potisku:  tampontisk – kolik barev má mít logo? 

2. USB flash disk 8GB, rozhraní 2.0, množství 100ks, technologie potisku: tampontisk/laser – kolik 
barev bude mít v případě potisku tamponem logo? 

3. Bavlněná pánská trika, krátký rukáv, kulatý vystřih, minimální gramáž 160 g/m2, přibližný poměr 
materiálu 5% elastan a 95% bavlna, množství 50ks velikosti M, 50ks velikosti L, 50ks velikosti XL, 50 
ks velikosti XXL, potisk vícebarevným logem obvodu a jednobarevnými piktogramy, technologie 
potisku: transfer – kolik barev bude mít vícebarevné logo? Jakou velikost a pozici umístění 
mají mít jednotlivá loga? 

4. Bavlněná dámská trika, krátky rukáv, V výstřih , minimální gramáž 180 g/m2, přibližný poměr 
materiálu 5% elastan a 95% bavlna  v množství 25ks velikosti S, 50ks velikosti M, 50ks velikosti L, 
50ks velikosti XL, 25ks velikost XXL potisk vícebarevným logem obvodu a jednobarevnými 
piktogramy, technologie potisku: transfer - kolik barev bude mít vícebarevné logo? Jakou 
velikost a pozici umístění mají mít jednotlivá loga? 

5. Dárková papírová taška s bavlněnými držadly - lesklá varianta (vel. 16x8x25 cm), množství 250ks, 
technologie potisku: sítotisk - kolik barev bude mít logo? Jakou velikost a pozici umístění? – 
platí pro všechny tři velikosti papírových tašek 

6. Plastová záložní baterie s LED svítilnou a kapacitou 4 400 mAh. Vhodná pro nabíjení chytrých 
telefonu, iPhone a tabletů, USB/Mikro USB USB kabel je součastí. Dodání i s pouzdrem EVA 
univerzalní na zip, množství 260ks, technologie potisku: tampontisk - kolik barev má mít logo? 

7. Polyesterová taška na dokumenty, 600D. 1 hlavní kapsa. Rozměr 39x30x5 cm, množství 100ks, 
technologie potisku: transfer – Kolik barev a jakou velikost má mít potisk? 

8. Lékárnička první pomoci. 5x náplast, 4x dezinfekční kapesníček, 1x obvaz a 1x nůžky. Rozměr 
11x2x8 cm, množství 250ks, technologie potisku: transfer - Kolik barev a jakou velikost má mít 
potisk? 

9. Polyesterová šála dámská ve dvou barvách po 50 ks, přibližný rozměr 60x200cm, baleno v dárkové 
krabičce, množství 100ks, technologie potisku: sítotisk - - Kolik barev a jakou velikost má mít 
potisk? 

http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu
https://vz-moap.ostrava.cz/
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10. Polyesterový deštník s automatickým otevíráním a plastovou rukojetí, 8 panelů, tmavě modrý, 
množství 100ks, technologie potisku: sítotisk - Kolik barev a jakou velikost a umístění má mít 
potisk? 

11. Víceúčelová fleecová čepice na stažení elastickou šňůrkou. Antipilingová úprava z vnější strany. Lze 
rovněž použít i jako nákrčník. Materál 100% PES, 145g/m2, množství 100ks, technologie potisku: 
výšivka – Jakou velikost a kolik barev bude mít logo? Jaké logo to bude – pokud to lze, 
zašlete prosím náhled loga (dle složitosti loga se odvíjí cena) 

12. Reflexní prvky s LED diodou, množství 200ks, potisk jednobarevnými piktogramy, technologie 
potisku: tampon tisk, technologie potisku: tampontisk – zde prosím o upřesnění, zda požadujete 
sadu blikátka na boty a reflexního pásku s LED diodami (sada tedy bude sestávat z 2ks 
reflexních prvků), dále prosím o upřesnění barevnosti loga 

 

Odpověď: 

V případě loga se bude jednat o dvoubarevnou variantu: bílá a tyrkysová (pantone této barvy je uvedeno 

v manuálu vizuálního stylu, který je vyvěšen na profilu zadavatele), pokud bude předmět tmavě modrý. 

Nebo tyrkysová a tmavě modrá pokud bude předmět bílý (opět obě pantone barev jsou v manuálu). 
Barevnost loga je uvedena i manuálu – viz odkaz: 

http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu 
 

U reklamních předmětů B - šála, kravata, čepice, deštník – potisk pouze jednou barvou, a pouze logo. 
 

Velikost loga přiměřená danému předmětu. Umístění – vhodný prostor na daném reklamním předmětu, není 

přesně specifikováno. 
 

Piktogramy, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, budou vždy vícebarevné. 
Kromě požadavků na piktogramy, uvedených v zadávací dokumentaci, předpokládáme piktogramy také u 

lékárničky a polyesterové tašky na dokumenty. 

 

Ad potisk tašek: budou tam piktogramy a logo – jedna barva – stříbrná 
Ad umístění loga na tričku: viz manuál vizuálního stylu vyvěšený na profilu zadavatele 
Ad reflexní prvky s LED diodou – nemusí být sada, stačí jeden prvek 
 

Dotaz č. 4: 

Prosím o zodpovězení dotazu k veřejné zakázce 14/2019/B/D/NEZ/KOP na reklamní předměty. 
- U většiny reklamních předmětů není specifikovaná barevnost potisku, což je při tvorbě ceny důležitý 
faktor. Můžete doplnit? 
- Můžete specifikovat umístění a velikost potisku u dámského i pánského trička. 
 
Odpověď: 

V případě loga se bude jednat o dvoubarevnou variantu: bílá a tyrkysová (pantone této barvy je uvedeno 

v manuálu vizuálního stylu, který je vyvěšen na profilu zadavatele), pokud bude předmět tmavě modrý. 
Nebo tyrkysová a tmavě modrá pokud bude předmět bílý (opět obě pantone barev jsou v manuálu). 

Barevnost loga je uvedena i manuálu – viz odkaz: 
http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu 

 

U reklamních předmětů B - šála, kravata, čepice, deštník – potisk pouze jednou barvou, a pouze logo. 
 

Piktogramy, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, budou vždy vícebarevné. 
Kromě požadavků na piktogramy, uvedených v zadávací dokumentaci, předpokládáme piktogramy také u 

lékárničky a polyesterové tašky na dokumenty. 

http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu
http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu


    
Statutární město Ostrava      
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
úřad městského obvodu  14/2019/B/D/NEZ/KOP 

4/4 www.moap.cz   

Vysvětlení 

 

Papírové tašky – potisk pouze jednou barvou – stříbrná – logo i piktogramy. 
Trička – umístění a velikost viz manuál vizuálního stylu, dvoubarevné logo a piktogramy jedna barva viz 

zadávací dokumentace.  

 

Dotaz č. 5: 

Prosím vás o upřesnění barevnosti log u těchto předmětů. 
 kuličkové pero  
USB flash v případě tamponového tisku 1b? 
Triko – logo bude ve dvou barvách a piktogramy v jaké barvě? totožné s jednou barvou loga? 
Plastová baterie 
Taška na dokumenty 
Lékárnička 
Deštník 
Šála 
 Předpokládám, že bude použita 1barva potisku pokud není uvedeno přímo v popisu. 
Vždy logo a piktogramy? 
 
Odpověď:  

V případě loga se bude jednat o dvoubarevnou variantu: bílá a tyrkysová (pantone této barvy je uvedeno 

v manuálu vizuálního stylu, který je vyvěšen na profilu zadavatele), pokud bude předmět tmavě modrý. 

Nebo tyrkysová a tmavě modrá pokud bude předmět bílý (opět obě pantone barev jsou v manuálu). 
Barevnost loga je uvedena i manuálu – viz odkaz: 

http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu 
 

U reklamních předmětů B - šála, kravata, čepice, deštník – potisk pouze jednou barvou, a pouze logo. 
 

Piktogramy, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, budou vždy vícebarevné. 

Kromě požadavků na piktogramy, uvedených v zadávací dokumentaci, předpokládáme piktogramy také u 
lékárničky a polyesterové tašky na dokumenty. 

 
Papírové tašky – potisk pouze jednou barvou – stříbrná – logo i piktogramy. 

 

Trička – piktogramy jednou barvou. 

 

 

V Ostravě dne 02.05.2019 

 

Mgr. Leona Večeřová, v.r. 

tajemnice 

http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/symboly-obvodu/logo-obvodu

