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:
Prosím o zodpovězení dotazů k tiskovinám (červeně):
Brožura pracovní
Prosím, popište mi blíže
vazbu V4 ve vztahu
k obálce. Jaký je rozvinutý
formát obálky? Co je
lepeno a co je pevné?
Laminace obálky
jednostranná?

Desky papírové
Jaká má mýt gramáž
papíru? Je složka barevná
i zevnitř?

- obálka - 4/4, papír křída lesklá, lesklé
lamino, 250 g, návrh stránky bude dodán
v tiskovém PDF
- vnitřek – černobíle, 100 stran, z toho 10 str.
barevně 4/4, běžný i recyklovaný papír (s
kvalitou minimálně B a 85% bělostí), formát
A4, rozsah před grafickou úpravou 110 stran,
obsahuje 5 tabulek či grafů, 5 obrázků či
schémat
- písmo dle textu Times New Roman
- svázání publikace – V4 (kombinace lepení a
pevné vazby)
Tiskové podklady ve formátu doc., obálka
ve formátu tiskového PDF, zhotovitel
podklady graficky upraví a převede do
formátu PDF, předtiskovou kontrolu provede
zadavatel. Finální verzi předá dodavatel
zadavateli i v elektronické podobě tiskového
PDF. Cena musí obsahovat grafické práce a
výrobu
Barevný potisk, papír, matné, A4
s chlopněmi, desky musí pojmout 50 ks
dokumentů 80g formátu A4
Cena musí obsahovat grafické práce a výrobu

100 ks
(digitalem
, CC…)

2,9

2
1000 ks
(recykl.)

2 000 ks

3

Sdělení:
Brožura pracovní
Prosím, popište mi
blíže vazbu V4 ve
vztahu k obálce.
Jaký je rozvinutý
formát obálky? Co je
lepeno a co je
pevné? Laminace
obálky jednostranná?
Od:
Laminace
jednostranná,
původní formát textu
je A4, takže obálka
poměrem větší, ale
změna formátu je
možná.
Má jít o kombinaci
lepení
a
pevné
vazby, pro zajištění
neoddělování
jednotlivých listů.
Desky papírové
Jaká má mýt gramáž
papíru? Je složka
barevná i zevnitř?
Od:
Gramáž dle
doporučení
dodavatele
Barevnost vnější,
vnitřek bílý tedy 4/0

- obálka - 4/4, papír křída lesklá, lesklé
lamino, 250 g, návrh stránky bude dodán
v tiskovém PDF
- vnitřek – černobíle, 100 stran, z toho 10 str.
barevně 4/4, běžný i recyklovaný papír (s
kvalitou minimálně B a 85% bělostí), formát
A4, rozsah před grafickou úpravou 110 stran,
obsahuje 5 tabulek či grafů, 5 obrázků či
schémat
- písmo dle textu Times New Roman
- svázání publikace – V4 (kombinace lepení a
pevné vazby)
Tiskové podklady ve formátu doc., obálka
ve formátu tiskového PDF, zhotovitel
podklady graficky upraví a převede do
formátu PDF, předtiskovou kontrolu provede
zadavatel. Finální verzi předá dodavatel
zadavateli i v elektronické podobě tiskového
PDF. Cena musí obsahovat grafické práce a
výrobu

100 ks
(digitalem
, CC…)

Barevný potisk, papír, matné, A4
s chlopněmi, desky musí pojmout 50 ks
dokumentů 80g formátu A4
Cena musí obsahovat grafické práce a výrobu

2 000 ks

2,9

2
1000 ks
(recykl.)

3

