Doplňující a upřesňující informace k poptávce
č. 01/2013 PŘÍPRAVA, VÝROBA A DODÁVKA TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ
na základě dotazů uchazeče o zakázku
Poskytnutí doplňujících informací k poptávce na základě dotazů jednoho z uchazečů a doplnění
informací zadavatelem.
Otázka

Odpověď, vysvětlení

p.č. 1:
– druh papiera (ofsetový papier,
natieraný papier lesklý alebo
matný)?

Papír: obálka ofset 110-120 g, blok ofset 90 g

p.č. 2:
– formát rozloženej skladačky je
210×98 mm alebo je to format po
poskladaní?
– aký spôsob skladania na 3 lomy
má byť (harmonikový, paralelný,
okienkový, resp. iný)?

- formát 210×98 mm je formát po složení
- způsob skládání - harmonika

p.č. 3:
– druh papiera (ofsetový papier,
natieraný papier lesklý alebo
matný)?

Papír: obálka křída 135-150 g, blok 90 gramů natíraný matný

p.č. 4:
– obojstranné lamino?

Ano oboustranné lamino

p.č. 7:
– gramáž papiera na obálku?
(neviem, čo mám chapať pod
termínom polokartón)
– druh papiera pre vnútro?

Papír: obálka 110-120 g, blok 90 gramů natíraný matný

p.č. 8:
– polokartón?

Papír: křída 110-120 g

p.č. 9:
Složka:
– formát rozloženej složky je 2-krat
230×310 mm a na jednol liste je z
hora, z dola a zbolu 70 mm klopa?
Chapem to spravne?
– 150g polokarton?

- ano složka je myšlena přesně jak
uvádíte. Viz maketa:
- Papír: křída 150 g
- Papír brožura: ofset 90 gramů
natíraný matný

Vložená brožúra:
– druh papiera
p.č. 10:
– druh papiera (polokarón)?

Papír: obálka ofset 110-120 g
Vazba: V2 lepená

Je možné predkladať cenovú ponuku
len písomnou formou tak ako je
uvedné v podmienkach alebo aj
elektronicky – e-mailom?

V textu poptávky jasně uvedena podmínka zaslání v písemné (tištěné)
formě. Cituji: „…zasílejte v písemné (tištěné) formě (včetně

uvedení data a místa zpracování, jména a podpisu osoby, která
nabídku zpracovala) na výše uvedenou adresu poptávajícího.“

Zpracoval: Libor Lenža, Valašské Meziříčí 4. 4. 2013

