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Věc: Zodpovězení dotazů uchazeče k VZMR na služby s názvem: „Realizace informačních a
prezentačních materiálů Regionální potravina – tisk plakátů, samolepek a grafické přípravy
včetně tisku katalogů a map včetně jejich distribuce“ ze dne 31. 5. 2016 č.j.:
SZIF/2016/0405791
Dobrý den,
na základě dotazů uchazečů k VZMR s názvem: „Realizace informačních a prezentačních materiálů
Regionální potravina – tisk plakátů, samolepek a grafické přípravy včetně tisku katalogů a map včetně
jejich distribuce“ ze dne 31. 5. 2016 č.j.: SZIF/2016/0405791, zasíláme upřesňující informace:
Dotaz č. 1: Zadávací dokumentace - seznam kvalifikovaných dodavatelů - jak prosím máme dožit
realizaci obdobných služeb v posledních 3 letech v hodnotě 500 000 Kč bez DPH. - bude stačit čestné
prohlášení s popisem a cenou hodnoty zakázky?
Odpověď: V souladu se Zadávací dokumentací sdělujeme, že dostačuje, čestné prohlášení dodavatele,
pokud není dodavatel schopen takové osvědčení doložit.
Dotaz č. 2: Samolepky - prosím o upřesnění materiálu, bude se jednat o materiál: PVC či papírovou
samolepku?
Odpověď: Preferujeme materiál lesklý papír, jedná se o samolepky sloužící k obrandování oceněných
produktů (potravin).
Dotaz č. 3: Mapa - prosím o zprávu jak se bude mapa falcovat (př. formát 841x594mm, 7 x svislý lom
na harmoniku na formát 105x594, 2 x lom na harmoniku na formát 105x198).
Odpověď: Na základě předchozí zkušenosti předpokládáme přibližný formát: 8 x svislý lom na
harmoniku, 2 x lom vodorovný na harmoniku, formát po složení cca 222x105mm (DL), formát po
rozložení cca 950mmx670mm.
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