
 

Zadavatel:  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 
Sídlo:    Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

IČ:    47114321 

 

Veřejná zakázka: „Tisk a distribuce klientského časopisu BONUS I-II/2021“ 

 
V Praze dne 17. 2. 2021 

 
Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 3. 

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k 

výše uvedené veřejné zakázce. 
 

Dotaz účastníka: 
 
1) můžeme Základní a Profesní způsobilost k prokázání kvalifikace nahradit aktuálním Výpisem ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů? 

 
2) Jaký rozsah stran bude cenově posuzován? Ideální výrobně i cenově bude rozsah 64+4 strany. 
Další technologicky rozumný rozsah je 72+4 strany, ale logicky u něj bude vyšší cena.  
Nechcete rovnou nacenit tyto 2 možnosti? Jako nejnižší cenu a maximální cenu, pokud změníte 
rozsah? 
 
3) Můžeme rovnou poslat vzorek papíru, který budeme naceňovat?  
 

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 3 

 

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

 
Ad 1) Základní a profesní způsobilost můžete nahradit aktuálním Výpisem ze seznamu kvalifikovaných  
         dodavatelů. Zadavatel takto prokázanou kvalifikaci uzná. 
 
Ad 2) Posuzován bude zadavatelem uvedený rozsah stran 64-70 stran+ 4 strany obálka. Tento rozsah  
          je také nutné ocenit. Není možné podávat dvě různé cenové nabídky na různý počet stran!  
          Uchazeč je povinen ve své nabídkové ceně zohlednit všechny možné náklady na plnění předmětu  
          veřejné zakázky. Zadavatel si tímto rozsahem ponechává možnost přizpůsobit počet stran  
          klientského časopisu aktuálním potřebám. Tento dotaz částečně souvisí s Vysvětlením ZD č. 2  
          ze dne 17.2.2021 v následujícím znění: 
 
          „Zadavatel v příloze č. 3. – Technická specifikace požaduje vazbu časopisu: LEPENÁ MĚKKÁ  
           VAZBA V2. Při použití této vazby je možný i počet stran dělitelný dvěma a ne standardně čtyřmi.  
           Zadavatel předběžně počítá se standardním počtem stran časopisu 64 nebo 68 + 4 strany obálka,  
           ponechává si ale možnost rezervy ve formě navýšení počtu stran až do počtu 70 stran + 4 strany  
           obálka. Uvedená specifikace požadovaného rozsahu stran je tedy správná. Naopak s počtem  
           vnitřních stran časopisu nad 70 zadavatel nepočítá.“ 
 
Ad 3)  Zadavatel   nepožaduje jeden konkrétní typ papíru. Papír použitý pro tisk časopisu musí splňovat  
          některou  z možných variant ekologicky šetrného řešení plnění veřejné zakázky, která zadavatel  
          uvádí v Příloze č. 3 – Technické specifikaci. Volba druhu papíru je plně na uchazeči a ten je také  
          povinen doložit splnění požadavků zadavatele na ekologicky šetrné řešení způsobem uvedeným  
          v Příloze č. 3 – technické specifikaci.  

 
S pozdravem  

 

Mgr. Dominika Kozáková 


