
 

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. 4 
 
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: 
 
Ještě prosím o vyjasnění tabulky s cenami. Do kolonky "Cena za vytištění v množství 35 000 ks" 
máme uvést opravdu pouze cenu za tisk a vazbu?  
Kam máme připočítat cenu za distribuci zbývajících 33 250 kusů, když do dalších kolonek chcete cenu 
za balení a distribuci jen pro 1 750 kusů? 
 
Rozumím dobře tomu, že chcete cenu za balení po 20 kusech do fólie a  následnou distribuci na 42 
adres (dle přílohy 2), pouze pro 1750 ks ? To vychází průměrně na 42 kusů na jednu adresu? 
 
Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 4 

 

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující vysvětlení zadávací dokumentace – vysvětlení 

jednotlivých řádků přílohy č. 1 – Soupisu plnění: 

 
Tisk časopisu – cena za vytištění  –  uchazeč do žlutě podbarveného políčka cenové tabulky uvede  
        cenu za vytištění jednoho kusu časopisu. Celková cena za vytištění dohromady 2x35 000 kusů  
        časopisu, který zadavatel předpokládá, se pak automaticky dopočítá.  
 
Balení časopisu - cena za balení nákladu výtisků po 20 výtiscích ve smrštitelné fólii – uchazeč  
        uvede do žlutě podbarveného políčka cenové tabulky cenu za jedno zabalení dvaceti kusů  
        časopisu do smrštitelné folie. Počtem kusů 1750 se tak rozumí 1750x20, což je celkem 35 000  
        kusů/výtisků časopisu. 
 
Distribuce časopisu - distribuce nákladu výtisků do míst plnění a v termínech dle rozdělovníku, 
který tvoří přílohu této smlouvy jako příloha č. 2 – uchazeč doplní do žlutě podbarveného políčka  
        cenové tabulky cenu za distribuci jednoho balení časopisů ve smrštitelné folii, tj. 20 kusů  
        časopisu. Opět tedy 1750 x 20 – dohromady 35 000 výtisků časopisu. 
 
 
 
S pozdravem  
 
Mgr. Dominika Kozáková 


