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Věc: Veřejná zakázka č. 45/2017 „Tisk propagačních materiálů - projekt Společné
vzdělávání pracovníků" - I. doplnění zadávací dokumentace
Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby
výše uvedené Vám na základě dotazu účastníka předkládá doplnění Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce - jedná se o upřesnění požadované technické specifikace.
Položka - Prezentační desky s chlopněmi
Dotaz 1.:
Formátem desek A3 je míněn formát vnitřní, tzn. pro vkládání tiskovin rozměru 420 x 297 mm
nebo je tím míněn orientační rozložený formát desek plus chlopně?
Odpověď:
Ano, je to orientační rozměr rozložených desek + chlopně, vkládat se tam bude formát A4.
Dotaz 2.:
Výsekovou formu má zadavatel k dispozici pro zapůjčení, neboje nutné ji zhotovit z jím dodaného
PDF?
Odpověď:
Zadavatel výsekovou formu k dispozici nemá, ale dodá PDF.
Dotaz 3.:
Není uvedena povrchová úprava, což s ohledem na použitý materiál (matná křída) a účel je jistě
vhodné zvážit. Bude tedy požadována povrchová úprava? Pokud ano, jaká (lamino, lak...)?
Odpověď:
Zadavatel požaduje - bez povrchové úpravy.

Položka - Výukové postery Dunqel
Dotaz 1.:
Předpokládáme, že materiálem pro tisk není plast, ale papír, ten však není specifikován stejně
jako druh folie (mat, lesk ...) pro oboustrannou laminaci.
Odpověď:
Zadavatel požaduje papír - 250g křída matná a laminaci také matnou.
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Dotaz 2.:
Je možné nahradit balení sad do folie balením do papíru?
Odpověď:
Zadavatel požaduje balení každé sady do folie.
Zadavatel dále vydává nový Krycí list (Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo) s upřesněním popisu technické specifikace. Původní Krycí list uvedený v Zadávací dokumentaci je irelevantní.
Ostatní zůstávají beze změny.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Krycí list - č. 45/2017 „Tisk propagačních materiálů - projekt Společné vzdělávání pracovníků“
Nabídková cena v Kč:
Položka

Popis - technická specifikace

Tiskovina Plán péče

Prezentační desky s
chlopněmi

Výukové postery Dungel

brožura A5, 4/4, 32 vnitřních stran + 4
obálka, náklad 10 000 ks, materiál EKO
Viprint 80g + obálka 300g křída FSC,
vazba V1
desky s chlopněmi, formát A3 s
chlopněmi, výsek, 3x lom, 4/0, náklad
10 000 ks, materiál FSC křída matná
350g
poster formátu A1, 8 druhů, 4/4, lamino
1/1, náklad 1000 ks sad, papír - 250g
křída matná, matná laminace,
kompletace sad, balení každé sady do
folie

Přepokl.
termín
plnění
01.10.31.10.2017

Cena bez
DPH /1 ks

Cena bez DPH /
požadovaný počet
ks

DPH za
požadovaný
počet ks

Cena včetně DPH
za požadovaný
počet ks

01.10.31.10.2017

01.10.31.10.2017

Celková cena - součet položek včetně požadovaných kusů

1) titul, jméno a příjmení podepisujícího
pozice, název zhotovitele, razítko

1) Povinně doplněné údaje

