
Věc:   Sdělení dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodavatelům veřejné 

zakázky „Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního 

zajištění výroby propagačních tiskovin a propagačních předmětů v rámci 

Operačních programů vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj 

pro inovace“ ev. číslo VZ: 60029838 

 

V souladu s dotazem vzneseným uchazečem., sděluje konzultant veřejné zakázky 

v dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., tyto dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám: 

 

 

Dotaz:  

1) Dotazy jsou vyznačené červeně 

 

Číslo 

dle 

PŘE

DMĚ

TU 

ZAK

ÁZK

Y 

PŘEDMĚT SPECIFIKACE 

(další podrobnosti viz bod 1.1 předmět 

zakázky) 

POČE

T KS 

CENA

/ 

1 KS 

Bez 

DPH 

DPH CENA

/ 

1 KS 

S 

DPH 

VÁHA 

Ceny na 

celý objem 

zakázky 

 Archivační krabice 
s potiskem 

 

Ot.: Prosím, upřesněte, 

rozměr nebo počet 

šanonů. Co jsou spony? 

Jak bude potisknuto, 

barevně nebo ČB? 

 

Od.: Krabice na 5 

osmicentimetrových 

boxů, spona na sepnutí 

jednotlivých listů, potisk 

barevný logolink 

jednoho z OP. 

 

>>> 

Součástí kompletu i 

výroba těch šanonů? 

Pokud ano, tak jaký typ 

mechaniky – kroužková 

nebo páková? Krabice 

má být uzavíratelná – 

víko? 

Určete počet spon k 1 

šanonu.  

archivační komplet (spony, boxy v krabici), 
krabice – potisk log, rozměr krabice nebo 

definovat počet šanonů kolik se tam má vejít 

Cena musí obsahovat grafické práce a výrobu 
  

100 ks 
1 000 

ks 

   0,5 
0,5 

 Post-it   

Počet log a jaká loga? 

Prosím, vysvětlete co je 

RO. Kraji se myslí 

samosprávné celky?  

Od.: Jde vždy o logo 

k jednomu operačnímu 

programu u malých 

předmětů zjednodušená 

v případě OP VK logo: 

- post-it s potiskem log (malý logolink 

nahoře) (cca 75x75mm) (200x13kraj a 1600 
ŘO) 

Cena musí obsahovat grafické práce a výrobu 

4 000    2 



ESF,EU,OPVK,MŠMT, 

Viz příloha manuál 

vizuální identity, 

logolinku. Na jeden post-

it vždy jen jedno logo. 

RO je myšlen zadavatel. 

 

>>> 

Kolik má být v jednom 

bločku lístků? 

Z uvedeného není úplně 

patrné, jestli půjde o 

jeden typ bločku se 4 

logy v celkovém nákladu 

4000 ks. Prosím, 

potvrďte nebo 

upřesněte. 

 

 

 

 

 

Sdělení:  

1)  
Číslo 

dle 

PŘE

DMĚ

TU 

ZAK

ÁZK

Y 

PŘEDMĚT SPECIFIKACE 

(další podrobnosti viz bod 1.1 předmět 

zakázky) 

POČE

T KS 

CENA

/ 

1 KS 

Bez 

DPH 

DPH CENA

/ 

1 KS 

S 

DPH 

VÁHA 

Ceny na 

celý objem 

zakázky 

 Archivační krabice 
s potiskem 

 

Ot.: Prosím, upřesněte, 

rozměr nebo počet 

šanonů. Co jsou spony? 

Jak bude potisknuto, 

barevně nebo ČB? 

 

Od.: Krabice na 5 

osmicentimetrových 

boxů, spona na sepnutí 

jednotlivých listů, potisk 

barevný logolink 

jednoho z OP. 

>>> 

Součástí kompletu i 

výroba těch šanonů? 

Pokud ano, tak jaký typ 

mechaniky – kroužková 

nebo páková? Krabice 

má být uzavíratelná – 

víko? 

Určete počet spon k 1 

šanonu.  

 

OD: 

Nejde o výrobu šanonů, 

jde o krabice a boxy, 

k tomu lze přikoupit 

kovové svorky, kterými 

lze jednotlivé listy 

sepnout, aby se 

nerozházely, když se 

z krabice vyndají. 

archivační komplet (spony, boxy v krabici), 
krabice – potisk log, rozměr krabice nebo 

definovat počet šanonů kolik se tam má vejít 

Cena musí obsahovat grafické práce a výrobu 
  

100 ks 
1 000 

ks 

   0,5 
0,5 

 Post-it   

Počet log a jaká loga? 

Prosím, vysvětlete co je 

RO. Kraji se myslí 

- post-it s potiskem log (malý logolink 

nahoře) (cca 75x75mm) (200x13kraj a 1600 
ŘO) 

Cena musí obsahovat grafické práce a výrobu 

4 000    2 



samosprávné celky?  

Od.: Jde vždy o logo 

k jednomu operačnímu 

programu u malých 

předmětů zjednodušená 

v případě OP VK logo: 

ESF,EU,OPVK,MŠMT, 

Viz příloha manuál 

vizuální identity, 

logolinku. Na jeden post-

it vždy jen jedno logo. 

RO je myšlen zadavatel. 

>>> 

Kolik má být v jednom 

bločku lístků? 

Z uvedeného není úplně 

patrné, jestli půjde o 

jeden typ bločku se 4 

logy v celkovém nákladu 

4000 ks. Prosím, 

potvrďte nebo 

upřesněte. 

 

OD: 

V jednom bločku 100 

listů. 

Ano, jde o jeden typ 

bločků 

 

 
 

 

 

 


