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

„Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů“
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
12.7.2012

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
propagačních
předmětů“
(dále
jen
„veřejná
zakázka“),
zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 38 zákona.
Dodatečná informace č. 1 (10.7.2012):
Dotaz č. 1 ze dne 3.7.2012
Prosím o upřesnění, které množství se má započítat do celkové ceny vč. DPH - minimální
množství, nebo předpokládané množství?
Odpověď č. 1
Nabídková cena bude vypočtena z předpokládaného množství produktů.
Dotaz č. 2 ze dne 3.7.2012
Prosím ještě o upřesnění rozměru u samolepky a samolepicího bločku.
Odpověď č. 2
Zadavatel předpokládá tyto rozměry:
Rozměry samolepky v mm: cca 148 x 28
Rozměry samolepícího bločku se 100 listy v mm: cca 76 x 76
Dotaz č. 3 ze dne 3.7.2012
Ze zadání mi není jasný princip umístění log na jednotlivých předmětech. V tabulce
technické specifikace, ve sloupci potisku loga jsou dva operační programy. Máme
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při kalkulaci počítat dvě varianty potisku? Např. u první položky: 2100 ks s logem OP VKA +
FDV a jako druhou kalkulaci blok s potiskem loga OP LZZ + FDV v počtu 7600 ks?
Odpověď č. 3
ANO, je nutné, aby propagační předměty financované z různých programů měly správná
loga. Vámi uvedený příklad je správně.
Dotaz č. 4 ze dne 2.7.2012
Dále k jednotlivým položkám:
1.
Blok A6 trhací – loga pouze na svrchních deskách nebo také na jednotlivých
listech?
2.
Blok A4 – dtto
3.
Papírová taška – potisk jednostranný či oboustranný?
4.
Igelitová taška – dtto
5.
Samolepicí bloček – zde předpokládám, že loga budou na všech listech. Jaká má být
velikost bločku?
6.
Sada lepíků – potisk pouze na deskách?
7.
Šňůrka na krk – jakou barvu má mít šňůrka? Potisk bude jen z jedné strany či
oboustranný?
8.
Tričko polo – jaká barva trička?
Odpověď č. 4
Add 1. Na přední straně svrchních desek i na každém listě.
Add 2. Na přední straně svrchních desek i na každém listě.
Add 3. Pouze jednostranný potisk
Add 4. Pouze jednostranný potisk.
Add 5. Na všech listech, cca 76 x 76 mm
Add 6. ANO
Add 7. Bílá (v logomanuálech je vysvětleno použití na barevných podkladech, volíme proto
nejsnazší variantu). Potisk jednostranný.
Add 8. bílá, modrá, červená nebo černá

Dodatečná informace č. 2 (12.7.2012):
Dotaz č. 5 ze dne 9.7.2012
Položka č. 3 - desky s chlopněmi - prosím o specifikaci gramáže papíru.
Odpověď č. 5
cca 300 gsm, křída matná
Dotaz č. 6 ze dne 9.7.2012
Položka č. 4 - samolepka - prosím o specifikaci formátu.
Odpověď č. 6
cca 148 x 28 mm (viz odpověď č. 2)
Dotaz č. 7 ze dne 9.7.2012
Položka č. 8. samolepící bloček - prosím o formát bločku
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Odpověď č. 7
cca 76 x 76 mm (viz odpověď č. 2)
Dotaz č. 8 ze dne 9.7.2012
Položka č. 10 šňůrka na krk s karabinou - prosím o specifikaci barvy šňůrky a šířky šňůrky.
Odpověď č. 8
Bílá barva (v logomanuálech je vysvětleno použití na barevných podkladech, volíme proto
nejsnazší variantu), šíře šňůrky cca 15 mm, potisk jednostranný.
Dotaz č. 9 ze dne 9.7.2012
Položka č. 14 sada barevných lepíků v bílém pouzdře - prosím o rozměr lepíku a zda může
být i v pouzdře s jinou barvou?
Odpověď č. 9
Jednotlivé lepíky preferujeme ve tvaru dlouhých užších proužků o rozměru cca 12 x 45 mm,
pouzdro akceptujeme i v jiné barvě, nutno dodržet pravidla povinné publicity (uvedeny
v manuálech povinné publicity).
Dotaz č. 10 ze dne 9.7.2012
Položka č. 15 - poznámkový blok z recyklovaného papíru - prosím o rozměr bločku
Odpověď č. 10
Preferujeme formát A6
Dotaz č. 11 ze dne 9.7.2012
Položka č. 17 - taška / pouzdro na notebook - prosím o rozměr tašky/pouzdra
Odpověď č. 11
Taška/pouzdro vhodná pro notebooky s uhlopříčkou displeje cca 15,4''
Dotaz č. 12 ze dne 9.7.2012
Položka č. 18 - polotrika dámská pánská - prosím o specifikaci barevnosti polotriček.
Odpověď č. 12
bílá, modrá, červená nebo černá
Dotaz č. 13 ze dne 9.7.2012
Položka č. 19 vlaječky - set - prosím z jakého materiálu by měly být vlajky - papír či textil?
Odpověď č. 13
textil
Dotaz č. 14 ze dne 9.7.2012
Položka č. 21 dvouramenný stojan - máte nějakou fotografii či náčrt jak má stojan vypadat?
Odpověď č. 14
Popis v zadávací dokumentaci je podrobný tak, že je možné vyhledat na internetovém
vyhledávači několik dodavatelů takovýchto stojanů: 2-ramenný dřevěný stojan k vlajkám do
interiérů; vhodný pro vlajky o rozměru cca 150 x 100 cm, nejlépe hnědý, plochý, dřevěný
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podstavec se zlatým úchytem pro žerď. Žerď se skládá ze dvou dřevěných částí spojených
zlatou ozdobou a je zakončena zlatou špicí. Výška stojanu 200 cm.
Dotaz č. 15 ze dne 9.7.2012
Ještě jednou mockrát děkuji za zodpovězení otázek a zaslání všech potřebných log
v křivkách.
Odpověď č. 15
Loga jednotlivých požadovaných operačních programů včetně manuálů k jejich stažení lze
najít na webových stránkách těchto programů:
·
Manuálem vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013,
·
Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007 – 2013 a Manuálem vizuální identity OP LZZ
2007 – 2013 (vše ke stažení na http://www.esfcr.cz/dokumenty, složka Publicita),
·
Manuálem vizuální identity OP VK 2007 – 2013 (http://www.msmt.cz/strukturalnifondy/publicita-a-publikace)
·
Logomanuálem FDV (Příloha ZD)

S přáním příjemného dne

………………………………………………………
za zadavatele
Ing. Pavel Kryštof, ředitel FDV
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