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) Ocekavate garanci cen na celou dobu trvani zakazky, tedy do roku 2012?
2) Pokud neni ve specifikaci pro kalkulaci definovana napriklad gramaz papiru, vazba nebo
jine, mame kalkulovat nase doporuceni nebo se u kazde nejasnosti ozvat, aby byly podminky
pro kazdeho identicke?
3) V tabulce srovnavaci kalkulace je sekce Nabízené prodkty dle vlastního výběru zájemce o
VZ - rada bych si upresnila, co se od nas ocekava. Jedna se o konkretni navrhy urcene pro
vas? Nebo se jedna o reference brozury, letaku, banneru a ilustracni fotky, ktere jsme jiz
realizovali? Reprezentativni predmet pro sirokou verejnost - opet - jedna se o konkretni navrh
pro vas nebo jiz realizovany referencni vzorek?
Sdělení:
(1) Zadavatel vyžaduje vázanost uchazeče nabídnutými cenami po celou dobu plnění VZ, tj.
do 6/2012.
(2)Ano, dodavatel by měl ve všech uvedených případech postupovat v souladu s ust. § 49
odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.
3) Do uvedené sekce uchazeči v rámci podané nabídky uvedou počet a jednotkovou cenu
produktů, které již realizovali a které předkládají v rámci hodnotícího kriteria č. 2. Uvedená
cena je však pouze informativní a doplňují pro hodnotící komisi, samo hodnocení však bude
zohledňovat pouze estetické a funkční vlastností. Nejde tedy o předměty určené pro
zadavatele, ale zejména pro předchozí klienty uchazeče. Pokud by uchazeče takový předmět
v minulosti nerealizoval, musel by předložit vzorek vytvořený ad hoc. Pro účely hodnocení

není rozhodující věcný obsah, ten se může u jednotlivých uchazečů lišit. Uvedeným
hodnotícím kriteriem bude zadavatel (hodnotící komise) hodnotit schopnost uchazeče naplnit
předmět zakázky a jeho kvalitu takového provedení. Alespoň jeden vzorek by se měl
vztahovat k prezentaci činnosti státní správy či samosprávy, EU nebo projektu
spolufinancovaného EU (viz str. 21 ZD).

