Dodatečné informace
k podlimitní veřejné zakázce na rámcovou smlouvu na dodávky s názvem

„Rámcová smlouva na nákup tiskovin“
Zadavatel
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
004 05 698
CZ00405698
Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem FDV
3.7.2012

Zadavatel sděluje, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující
dodatečné informace k podmínkám zadávacího řízení vztahujícím se k podlimitní
veřejné zakázce na dodávky s názvem „Rámcová smlouva na nákup tiskovin“
(dále jen „veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
ustanovení § 38 zákona.
Dodatečná informace č. 1 (3.7.2012):
Dotaz č. 1 ze dne 2.7.2012
Minimální počet ks a předpokládaný počet kusů u jednotlivých položek je myšlen od každého
druhu produktu? Tzn. v případě Letáku A5 bychom vyráběli minimálně 300 000 (ks) x 12
(druhů) = 3 600 000 ks letáků minimálně?
Odpověď č. 1
Ne, celkový předpokládaný počet letáků je 350 000 ks (minimálně 300 000 ks).
Dotaz č. 2 ze dne 2.7.2012
Pokud je naopak minimální a předpokládaný počet ks počítán dohromady za všechny druhy,
lze vycházet z předpokladu, že poměr jednotlivých druhů bude stejný? Tzn. 300 000 (ks) : 12
druhů = 25 000 ks od každého druhu minimálně?
Odpověď č. 2
Zadavatel předpokládá tisknout celkem cca 12 typů těchto letáků, náklad se bude lišit,
ale lze předpokládat náklad 3 typů těchto letáků v počtu cca 55 000 ks a dalších cca 9 typů
po zhruba 20 000 ks.
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Dotaz č. 3 ze dne 2.7.2012
Budou se některé druhy stejného produktu tisknout a dodávat ke stejnému datu (výroba
ve společném tisku)?
Odpověď č. 3
Ano, tuto variantu zadavatel nevylučuje. Zadavatel předpokládá objednávání tisku ve větším
objemu v několika vlnách tak, jak bude třeba v průběhu jednotlivých projektů.
Dotaz č. 4 ze dne 2.7.2012
Jazykové korektury se budou týkat nějakého cizího jazyka, nebo půjde pouze o korektury
textu v českém jazyce?
Odpověď č. 4
Ne, bude se jednat o texty pouze v českém jazyce.

S přáním příjemného dne

………………………………………………………

za zadavatele
Ing. Pavel Kryštof, ředitel FDV
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