Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – 3. 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
Sámova 3, Praha 10
00022217
PaedDr. Jiří Baumruk, ředitel

Žádost č. 1: Ke zpracovávanému výběrovému řízení máme ještě následující doplňující
dotazy:
1) u položek č. 1-6 je v zadání uvedeno vložení do krabice, kterou má navrhnout uchazeč.
Jestliže se tedy jedná o grafické zpracování dané krabice, z jakých podkladů má uchazeč
vycházet?
2) u položek č. 9 a 17 je uvedeno, že volné listy v počtu 45 nebo 30 listů budou vloženy
do kapsy umístěné na třetí straně obálky lepené publikace. Dovolujeme si upozornit, že
lepená vazba V2 neumožňuje mít dostatečný prostor pro vložení volných listů, které v případě
45 listů budou mít tloušťku 9mm.
3) u položky č. 34 je uvedeno laminování obálky jen na přední straně, což je technologicky
neproveditelné.
4) u položky č. 37 je uveden rozměr publikace 148 x 104. Máme za to, že má být správně
uvedeno 104 x 148 mm se záložkou 64 mm.
5) jak máme rozumět větě „ v praxi se mohou reálné odběry odlišovat od množství uvedeného
v příloze č. 1 a to bez jakýchkoliv náhrad na odměnu za vícepráce“,
které na straně zhotovitele narostou materiálově, práci, váhou, dopravou. Můžete mi k tomu
podat bližší vysvětlení?
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Dodatečné informace:
1) Viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám – část 1 uveřejněné na stránkách
zadavatele: http://www.nidm.cz/verejne-zakazky/aktualne-zahajena-zadavacirizeni/dodatecne-informace-k-vz-tisk-publikaci-a-jinych-tiskovych-materialu.
2) Jedná se o obálku (desky) ve finální podobě A5, která má na 2. a 3. straně kapsy. Lepená
brožura bude v levé kapse, volné listy budou v pravé kapse. Viz dodatečné informace
k zadávacím podmínkám – část 1 uveřejněné na stránkách zadavatele:
http://www.nidm.cz/verejne-zakazky/aktualne-zahajena-zadavaci-rizeni/dodatecne-informacek-vz-tisk-publikaci-a-jinych-tiskovych-materialu.
3) Viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám – část 1 uveřejněné na stránkách
zadavatele: http://www.nidm.cz/verejne-zakazky/aktualne-zahajena-zadavacirizeni/dodatecne-informace-k-vz-tisk-publikaci-a-jinych-tiskovych-materialu.
4) Zadavatel opravuje specifikaci rozměru publikace u položky č. 37 takto: 148 mm je výška
publikace a 104 mm je šířka publikace s tím, že zadní strana desek má druhý lom s ohýbáním
dovnitř o rozměru 102 mm šířka a 148 mm výška. Celkově má tedy zadní strana desek
po rozevření šířku 206 mm a výšku 148 mm.
5) Reálné odběry se mohou odlišovat od modelových příkladů uvedených v tabulce.
Samozřejmě pokud dojde ke změně množství, bude i po dohodě obou smluvních stran
upravena cena o změnu množství, ale celková cena v příloze č. 1 musí být zachována.
Uchazeči z jakýchkoliv případných odchylek nemůže vzniknout za žádných okolností právo
k účtování smluvních pokut, náhrad škod aj.
Žádost č. 2: Pro upřesnění a přesné spočítání výrobních nákladů potřebujeme znát následující
údaje:
1) Distribuce do krajů – bude do jednoho místa v kraji, nebo do několika míst?
2) Upřesnění místa distribuce v Praze.
3) Způsob doručení nabídek – doručení v zalepené obálce (je třeba vytisknout všechny
modelové případy tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, nebo je možno zkrátit
tabulku s odkazy bez uvedení popisu – př. model č. 1 – cena bez DPH, s DPH,…
4) Bude se nabídka odesílat i v elektronické podobě?
5) Grafické zpracování – bude třeba zhotovení makety?
Dodatečné informace:
1) Distribuce do krajů – v každém kraji půjde zásilka na jedno místo (14 míst).
2) Místem plnění veřejné zakázky se rozumí dodávky předmětu veřejné zakázky na pracoviště
Zadavatele v Praze, Hořovicích a Plzni. V Praze se jedná o pracoviště – Sámova 3, 101 00
Praha 1; Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1.
3) V zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu
nabídky (strana 14 – 15), z kterých vyplývá, že má být uchazečem doložena strukturovaná
cenová nabídka v českých korunách v členění cena bez DPH a cena včetně DPH a termín
plnění – tedy vyplněná příloha č. 1 zadávací dokumentace.
4) Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny na straně 15 Zadávací
dokumentace v odstavci „Forma nabídky“.
5) U grafického zpracování publikací v předmětu veřejné zakázky postačí elektronický náhled,
není třeba vyrábět ukázkové publikace. U ukázkové publikace s vazbou V2, která je součástí
podané nabídky, musí být dodán fyzický vzorek publikace dle podmínek uvedených v Zadávací
dokumentaci na straně 6 a 15.
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Žádost č. 3: Prosim Vas o upresnenie specifikacie produktov, ktore boli dopytovane
vo verejnej sutazi. Jedna sa o styri produkty so spiralovou vazbou a priehladnymi foliami
na vrchnej a spodnej strane – v specifikacii je uvedene, ze obalka ma mat farebnost 4/0. Jedna
sa o netradicne riesenie, ktore Vam vsak taktiez vieme ponuknut. Standardne sa obalka
vyhotovi tlacou na harok papiera, ktory je umiestneny pod nepotlacenou priehladnou foliou.
Mozem Vam ponuknut takuto jednoduchsiu alternativu – je zaroven aj lacnejsia aj
trvacnejsia.
Taktiez by som Vas chcel poziadat o upresnienie moznosti kombinacie dopravy jednotlivych
titulov v ramci mesacneho obdobia, v ktorom maju byt dodavane – mozeme pocitat s takouto
alternativou?
Dodatečné informace:
Položky 28, 29, 30, 31 s kroužkovou vazbou - viz dodatečné informace k zadávacím
podmínkám – část 1 uveřejněné na stránkách zadavatele: http://www.nidm.cz/verejnezakazky/aktualne-zahajena-zadavaci-rizeni/dodatecne-informace-k-vz-tisk-publikaci-a-jinychtiskovych-materialu.
Po zhotovení každé publikace či tiskového materiálu musí být každá publikace či tiskový
materiál dodán dle navržených termínů plnění v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

V Praze dne 2. 3. 2012
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