
Dotaz č.1 
 
str.6 (strana Výzvy č.6) 
500 ks Poznámkový blok A4 
došlo k záměně slov perforace - děrování, navrhuji formulaci:  
...lepených, 2x díra z delší strany pro zakládání.... 
recyklované pouze vnitřní listy nebo musí být i obálka, vzhledem k titulce 
doporučuji obálku z klasické křídy 
 
to samé se týká na str.7 poznámkového A5 bloku recyklovaného 
Upřesnění specifikace k "Poznámkový blok lepený A4 + Poznámkový blok lepený 
A5": 
Ano, jedná se o "děrování". Děrování 2x po levé straně (pro zakládání do 
klasických šanonů). Vnitřní listy z recyklovaného papíru, přední i zadní list 
recyklovaný papír. 
 
dále: 
dole na str.7 
antistresová kostka, kde budou loga? každé ze 4 log bude na jiné straně? 
 
Upřesnění specifikace: 
Každé logo bude umístěno na jiné straně. 
 
str.8 
samolepící bločky 
není uvedena velikost (zákl.formáty: 50x75mm, 70x75 mm, 100x75 mm) a počet 
lístků (základní počty 25, 50 nebo 100 lístků) 
 

Upřesění specifikaci samolepících bločků Post-it Zadavatelem: 

Rozměr 75x75 mm ev.70x75 mm, počet lístků v bločku - 100 ks. 

 

Dotaz č.2 
 

- Informacni stojan typu MENU BOARD 
 

Nemate prosim k dispozici fotku, nakres nebo nahled?  

 



 

Dotaz č.3 
 

- 2 druhy eletronickeho PF2010 
 

Jedna se o papirove PFko s elektronickym strojkem, ktere po otevereni PF hraje napr. koledu 

a nebo o elektonicke PF zasilane emailem? 

Nejedná se o PF s elektronickym strojkem, ale o grafické zpracování PF za účelem zaílání PF 

emailem. 

 

Dotaz č.4 
 

1- Potisk antistresových kostek – jaké logo se má tisknout? Je přípustná jednobarevná varianta? 
( vícebarevně se na tento materiál nedá tisknout.) 
Upřesnění specifikace: 4 x barevné logo dle logolinku OP VK. 

Každé logo bude umístěno na jiné straně. 
 

Zadavatel preferuje dle Výzvy loga barevná, ukáže-li se, že toto není technicky 

realizovatelné, zadavatel zváží připuštění zpracování log v černobílé variantě. 

2- Konferenční banner ROLL-UP, podklady ve formátu Word – předpokládáte tisk i obrázků, 
fota  apod., nebo jen textu a log? 
Bude se jednat o tisk  textu, log i obrázků - obrázky budou dodány v JPG, loga v AI a text ve 
Wordu. 
 

3- Samolepicí bloček tisk 4 loga, tzn. 7 barev – je přípustná varianta jednobarevného potisku? 
(technologie umožňuje tisk maximálně 5 barev), popřípadě je přípustná varianta barevně 
potištěné obálky, přebalu bločku? 
 

Upřesění specifikaci samolepících bločků Post-it Zadavatelem: 

Rozměr 75x75 mm ev.70x75 mm, počet lístků v bločku - 100 ks. 

Potisk: CMYK 

 

Dotaz č.5 
 
prosím zda by nebylo možné zaslat loga, která budou umístěna především na 
reklamních předmětech nejlépe v corelu, z důvodu umístění a náhledu na 
předměty. 
Loga jsou dostupná pouze v AI nebo JPG formátu. Tyto je možno zaslat. 
 
Dále bych se ráda informovala ohledně Denních diářů A6, předpokládám může být 
rozměr 120 × 165 mm, čistý rozměr A5 je menší Výzva uvádí rozměr A6, případně 
pro druhý typ A5 (viz Výzva) pokud takové rozměry na trhu nejsou, bude 
zadavatel očekávat v nabídce rozměr, který se k tomuto kritériu nejvíce 
přiblíží. 
Pokud se bude potiskovat laše kalendáře a budou na ni umístěna 4 loga ( JEDNÁ 
SE O LOGA EU, Mšmt, OP VZDĚLÁNÍ, OP VÝZKUM ? ), vzhledem k úspoře financí 
navrhujeme potisk 1 barvou a to černou, která určitě bude splňovat požadavky 



manuálu. Výzva uvádí barevný potisk, je nutné jej dodržet - loga dle logolinku 
OP VK. 


