Zadavatel:
Sdružení lázeňských míst ČR
se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň, PSČ: 379 01
IČ: 617 55 197
DIČ: CZ 617 55 197
Zastoupen:
Bc. Lucií Říhovou, Dis
manažer projektu
Veřejná zakázka:

Realizace PR kampaně v rámci projektu
Jedeme do lázní
DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 14
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)
1. Sdružení lázeňských míst ČR, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 13. září
2011 žádost uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz:
20 000ks (včetně všech jazykových mutací) – náklad na jednu jazykovou mutaci je tedy
5.000ks?
Odpověd Zadavatele:
Ano, náklad na jednu jazykovou mutaci je 5.000ks.
Dotaz:
Čistý tiskový formát je 99 x 210mm?
Odpověď Zadavatele:
Ano
Dotaz:
115 g/m2 křída matná, 4/4 CMYK (oboustranně barevné), 76 stran, tiskový lak mat ?? – je možná
gramáž papíru 90g ??, při uvedené gr. 115 se bude tiskovina rozevírat a výroba se prodraží,
možnost výroby makety
Odpověď Zadavatele:
Měli byste dodržet technické požadavky Zadavatele. Pokud se bude baedeker rozevírat,
vyhotovte jednu maketu se 115 a druhou s 90g na ukázku.

Dotaz:
Jaký je rozpočet stran za každé lázeňské místo?
Odpověď Zadavatele:
Brožura bude obsahovat 10 stran za každé lázeňské místo, celkový rozsah jednotlivých brožur
bude tedy odpovídat počtu lázeňských míst v daném regionu, přičemž grafická podoba bude
jednotná i pro všechny jazykové mutace. Celkem bude vyhotoveno 8 brožur (např. region jižní
Čechy - 4 lázeňská místa x 10 = 40 stran plus obálka)
Dotaz:
168000 ks (včetně všech jazykových mutací) náklad pro jednu jazykovou mutaci?
Odpověď Zadavatele:
5250ks rozpočet do návrhu realizace. Po dohodě s vybraným uchazečem bude více převažovat
pravděpodobně český jazyk.
Dotaz:
Zhotovitel je povinen do úplného odebrání tištěného nákladu Zadavatelem zajistit jeho
skladování. Vytištěné materiály dle popisu a množství níže uvedeného dodá Zhotovitel ve
čtyřech samostatných dodávkách??
Odpověď Zadavatele:
Rozumí se převoz vždy čtvrtinového nákladu obou tištěných materiálů

V Třeboni dne 13.9. 2011

