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Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce „Aktualizace a dotisk prezentačních předmětů (letáků)“ 

V návaznosti na dotaz uchazeče předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené 

veřejné zakázky: 

Dotaz č. 1: 

 

1.) Leták 945 mm x 210 mm složeného na Dl (105 mm x 210 mm), KM 135 g, barvy 4/4. Náklad 

celkem 68 000 ks. (Z toho ČJ - 20 000 ks, Aj - 16 000ks,PJ - 13 000 ks, Nj - 6 000 ks, Rj - 6 000 ks, 

Fj - 4 000 ks, Ij - 2 000 ks, Fin.j 1 000 ks). 

2.) Mapa 735 mm x 420 mm, po složení  rozměr Dl -( 105 mm x 210 mm ).KM 135 g, barvy 4/4. 

Náklad celkem 25 000 ks.(Z toho Čj 7 000 ks, Aj 6 000 ks,Pj - 5 000 ks, Nj - 4 000 ks, Rj - 3 000 

ks). 

3.) Trhací mapa A3 o rozměru 297 mm x 420 mm (lepeno do trhacích bloků po 100 kusech). KM 100g, 

barvy 4/4. Celkem 40 000 ks listů, neboli 400 bloků. 

4.) Leták 840mm x 210 mm, po složení Dl ( 105mm x 210 mm), Km 135 g, barvy 4/4. Náklad 23 000 

ks.(Z toho Čj -5 000 ks, Aj - 7 000 ks, Nj - 2 000 ks, Rj - 4 000ks,Fin. j - 2 500 ks, Slovin. j - 2 500 

ks). 

A) Dotaz: U bodu 1.), 2.), 4). jsou jazykové mutace. Chtěl bych se zeptat, zda by bylo možno tyto tiskoviny 

vytisknout celobarevně 4/4, s tím že jazyková mutace by se na tiskoviny dotiskla 5-tou černou 

barvou? Díky tomuto způsobu, by tisk vyšel levněji. 

B) Dotaz: U bodu 3.) se bude provádět tisk v 5-ti mutacích, tj. 5 x 8 000 kusů = 40 000 kusů, anebo všechny 

mutace (5 druhů) budou vytištěny společně v jedné variantě tisku? 

C) Dotaz: U bodu 3.) se jedná o 400 bloků po 100 kusech v bloku? 

   

   
 Adresát (uchazeč)  
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/080484/15/ZFUN/Lan 
Sp. zn.: S-SMO/036749/15/ZFUN/4 

  
Vyřizuje: Ing. Monika Langerová 
Telefon: +420 599 442 398 
E-mail: m.langerova@ostrava.cz 
  

Datum: 2015-03-04 
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Odpověď: 

A) Jde nám o tisk celobarevně 4/4, jak je uvedeno v rámci zadávacích podmínek. Navrhovaná změna 

není to, co do barevnosti požadujeme. 

B) Požadujeme  tisk 40 000 ks všech mutací najednou. To znamená, že trhací mapa bude ve všech 

mutacích najednou. Jde tedy jen o jednu variantu trhací mapy. 

C) Ano, 400 bloků vázaných po 100 kusech = 40 000 ks. 

Dotaz č. 2: 

A) Leták Navštivte, Leták Mapa ubytování 

Pri jazykových mutácia sa bude jednat o mutácie len v čiernej farbe alebo v cmyku? Budú dodané 

texty po jazykej korektúre? 

B) Trhací mapa 

Budú dodané texty po jazykej korektúre? 

C) Celý predmet zákazky bude dodaný spoločne? 

D) Uvádzate, že presné počty letákov, ktoré budú dodané na jednotlivé adresy budú upresnené. Vedeli 

by ste teraz povedať, či bude toto rozdelenie rovnomerné? 

Odpověď: 

A) Všechny mutace budou vytištěny stejně jako čeština, tedy v barvě. Ano, texty budou dodané po 

jazykové korektuře. 

B) Ano.  

C) Ano. Termín plnění pro předání díla (letáků) a distribuce díla je stanoven na 24.04.2015 (čl. III. 

Požadavku na smlouvu) 

D) Nikoli. Distribuce na subjekty je různá od např. 100 ks na jeden,  2000 ks na druhý apod. Přesný 

počet letáků k distribuci na jednotlivá místa bude upřesněn během plnění smlouvy. 

Dotaz č. 3 

Trhacia mapa 

Náklad uvádzate 40 000 ks. Lepenie do bloku po 100 ks. Pojde teda o 400 blokov, každy bude mat 

100 listov alebo pojde o 40 000 ks blokov, kde každy bude mat 100 listov? 

Odpověď: 

 Viz. předchozí odpověď zadavatele na dotaz č. 1 písm. C. 

 
Veškeré dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rovněž dostupné na profilu zadavatele a můžete 

si je stáhnout na adrese: https://verzak.mmo.cz/detail/7392 

 

 

Ing. Eva Seborská 

zastupující vedoucí odboru 

veřejných zakázek, externího financování,  

kapitálových účastí a sdruženého nákupu     
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