Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – 2. část
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: Předmětem řízení jsou také mj. jazykové korektury. Prosím o sdělení, zda budou
v českém, případně jiném jazyce.
Dále prosím o odpověď, zda je správně u publikace č. 23 (Brožura PERUN) uveden
požadavek na jazykovou korekturu, na grafické zpracování však nikoliv.
Dodatečné informace: Zadavatel požaduje korektoru v českém jazyce (u některých publikací
budou v textu uvedeny cizí názvy - pokud jsou v textu uvedeny cizí názvy, tak tento název
v napsaném jazyce – většinou jsou to anglické výrazy).
U publikace č. 23 jsou požadavky uvedeny správně.
Žádost č. 2: ještě bych se Vás chtěla zeptat na vazbu a to u brožur:
č. 26 a č. 27 - Informační brožura SOČ - rozsah 80 až 84 stran na 80 g bílém ofsetu - uvedena
vazba V1, která je při tomto rozsahu nevhodná. Měla by být V2 - jedná se o přepis v zadání
nebo trváte na V1 ?
č. 42 - Brožura - rozsah 52 stran na 90 g bílém ofsetu - uvedena vazba V2 pro tento rozsah
nevhodná. Zde by měla být naopak V1 -stejný dotaz - trváte na vazbě V2 ?
Dodatečné informace: Zadavatel u položek č. 26, 27 a 42 opravuje požadavek na vazbu,
u položek č. 26 a 27 je požadována vazba V2 a u položky č. 42 je požadována vazby V1.
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Žádost č. 3: prosím o zodpovězení dotazu, v jakém jazyce požadujete provedení jazykových
korektur u položek č. 9; 13 až 17 a 23?
Dodatečné informace: Viz dodatečné informace k žádosti č. 1.

V Praze dne 28. 2. 2012
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