Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:
Tisk publikací a jiných tiskových materiálů
ev. číslo 46/12/07
Název programu
Registrační číslo projektu
Název projektu

Zadavatel

Sídlo/místo podnikání
IČ
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(pro část z Veřejné zakázky)
CZ.1.07/4.1.00/06.0011 (týká se jen dílčí části veřejné zakázky),
CZ.1.07/1.2.00/14.0112 (týká se jen dílčí části veřejné zakázky)
Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém
a neformálním vzdělávání (týká se jen dílčí části veřejné
zakázky)
Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (PÉče,
Rozvoj a Uplatnění Nadání) (týká se jen dílčí části veřejné
zakázky)
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále
jen „NIDM“)
Sámova 3, Praha 10
00022217
PaedDr. Jiří Baumruk, ředitel

Žádost č. 1: obracím se tímto na Vás s žádostí o dodatečné informace k veřejné zakázce Tisk
publikací a jiných tiskových materiálů:
1) v tabulce modelových příkladů, položky 1 až 6, uvádíte vložit sady do krabičky. Můžete
prosím blíže specifikovat krabičku (materiál, povrchová úprava, potisk, rozměr, tvarový
výsek apod.)?
2) v tabulce modelových příkladů, u položek s požadavkem na grafické zpracování – jaké
dostaneme podklady?
3) v tabulce modelových příkladů, položka 16 – požadujete pevný obal s dvěma vnitřními
kapsami. Materiál na obálku dané publikace uvádíte 250g křída, co tedy myslíte pevným
obalem?
4) v tabulce modelových příkladů, položky 38 až 41 – uvádíte materiál
recyklovaný/ekologicky šetrný. Máte přesný název požadovaného papíru? Nebo by to
měl být papír s FSC certifikací?
Dodatečné informace:
1) Položky 1 až 6:
Specifikace krabičky: materiál - papír karton 350 g, potisk barevný + lamino, rozměr musí
odpovídat vloženým 6 publikacím o rozměru A4. Záměrem je vložení publikací do krabičky
tak, aby byly vidět pouze hřbety publikací s názvy jednotlivých publikací.
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2) Jako podklady slouží grafické manuály, design manuály aj., které jsou uvedeny na straně
5 - 6 Zadávací dokumentace. Poskytovatel dostane text publikace v textovém editoru (MS
Word), u některých publikací budou součástí textu fotografie, obrázky nebo grafy
(u některých publikací budou vyžadovány fotografie z fotobanky).
3) Položka 16 - ano, pevným obalem je myšlena křída 250g.
4) Položky 38 až 41 - požadujeme papír EKO Print.
Žádost č. 2: vzhledem k tomu, že bychom Vám rádi předložili nabídku na tisk publikací
a jiných tiskových materiálů, obracím se na Vás s žádostí o upřesnění zadávací dokumentace:
1) U publikací 9 (Výukový materiál) a 17 (Metodika) prosíme o bližší specifikaci 2 kapes
na vnitřní straně obálky (rozměry a umístění), rovněž u volných cca 45 a 30 listů o rozměry,
na jakém budou papíru, zda budou potištěny (oboustranně nebo jednostranně), jednotným
textem nebo různými texty a o barevnost tisku.
2) U publikace 34 (Kompas) je zadání matné lamino přední strana obálky, předpokládáme, že
se jedná o 1. a 4. stranu obálky?
3) U publikace 37 (Mentorna) - je rozměr 148 mm šířka a rozměr 104 mm výška? Rozměr
zadní strany desek 272 mm - kolik tam bude lomů a jakých rozměrů?
4) Jazykovou korekturou máte na mysli skutečnou jazykovou korekturu rukopisu nebo pouze
přenos Vašich korektur do zlomu?
5) K Rámcové smlouvě - pokud by došlo ke změně specifikace (např. navýšení počtu
výtisků), předpokládáme, že i v tomto případě by se cena na základě dohody změnila?
Dodatečné informace:
1) publikace 9 a 17 - jde o stejný formát ve finální podobě A5 – rozměr výška 215 mm, šířka
157 mm, na vnitřní straně kapsy – rozměr výšky od spodního okraje 140 mm, šířka 150 mm
a hloubka kapsy min. 10 mm, volné listy – oboustranný barevný tisk, jednotný text + grafy,
tabulky, foto, rozměr volného listu 146 mm x 210 mm, stejný rozměr má vázaná brožurka
(brožura bude v levé kapse, volné listy budou v pravé kapse);
2) publikace 34 - ano, matné lamino má být u 1. i 4. strany obálky;
3) publikace 37 - má velikost A6, rozložené desky mají velikost 3x A6, tedy 2 sklady. První
sklad je v místě vazby, druhým se zadní desky ohýbají dovnitř;
4) máme na mysli skutečnou jazykovou korekturu provedenou Poskytovatelem;
5) ano, na základě vzájemné dohody mezi Objednatelem a Poskytovatelem by došlo ke změně
ceny v závislosti na rozsahu změn.
Žádost č. 3: mám ještě jeden dotaz, a to u brožur v kroužkové vazbě, u položek 28,29,30
a 31. Přední a zadní stranu obálky tvoří průhledná fólie, barevnost obálky je 4/0. Jedná se
o potisk fólie na přední a zadní straně, nebo o potisk 4/0 zvláštního listu pod fólií na 80 g
bezdřevém ofsetovém papíru nad rozsah brožury?
Dodatečné informace:
U brožur v kroužkové vazbě (položky 28, 29, 30, 31) se jedná o průhlednou fólii (bez tisku)
a pod fólií je druhá obálka s potiskem 4/0 na papíru 80 g ofset nad rozsah počtu listů brožury.
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Žádost č. 4: Prosim, mozete mi upresnit poziadavku na tlac publikacii v bode 1 - 6?
Pozadujete vyrobit a vlozit kazdu z publikacii do krabicky. Mohli by ste mi zaslat vzor tej
krabicky? Ma byt vyrobena z kartonu a nejak potlacena?
Dodatečné informace:
Viz dodatečné informace k žádosti č. 1 bod 1).
Žádost č. 5: Obecně ke všem položkám u kterých je požadováno graf. zpracování – jaké
budou dodány podklady?
k položce přílohy 1. č. 34 . …. co je míněno textem „přední strana obálky“ ve sloupci
povrchová úprava – obálka
č. 35 a 36. …. jaké gramáže mají být vnitřní listy
Dodatečné informace:
Grafické zpracování – viz dodatečné informace k žádosti č. 1 bod 2).
Položka č. 34 – jedná se o matné lamino na povrchu obálky (týká 1. a 4. strany obálky).
Položka č. 35 a 36 – druh papíru uvnitř – EKO Print 120 g.

V Praze dne 23. 2. 2012
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