
 

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 18. 2. 2021 
 
Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 5 
 
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) Mám dotaz k nacenění tisku a podání nabídky, jakou cenu mám započítat do tabulky za tisk, 
když v zadávací dokumentaci máte 3 různé možnosti tisku klientského časopisu (64 až 70 + 4 
strany), bohužel cena může být při specifikaci stran jiná a nemůžu bohužel dát průměr, za 
prvé by to zkreslilo nacenění a za druhé máte v poznámkách že se může náklad cca až o 
15% změnit směrem dolů… 

 
2) Dále k zaslání nabídky Vám stačí toto ? : 

Výpis z obchodního rejstříku 
Výpis z živnostenského listu (profesní kvalifikace) 
Seznam 3 referenčních zakázek (technická kvalifikace) 
Čestné prohlášení o základní kvalifikaci (vzor není – máme dodat sami ?) 
Příloha č. 5 – kontaktní osoby 
Příloha č.1 plnění – nabídková kalkulace 

 
3)  Není tu žádná předběžná smlouva ani krycí list ? 
4) Vše zaslat nejpozději do 26.2.2021 do 12 hod. v zalepené obálce papírovou formou ? 

             Žádné vypálené CD/DVD ? 
 
 
Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 5 

 

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující vysvětlení zadávací dokumentace: 

 

Ad 1) Zadavatel na dotaz k rozsahu stran časopisu již reagoval ve Vysvětlení ZD č. 2 a 3, které je 
uveřejněné na profilu zadavatele a současně ho znovu přikládá (níže): 

 
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 2)  Dokumenty požadované zadavatelem pro podání nabídky jsou všechny přesně specifikovány ve 

Výzvě k podání nabídky, a to konkrétně v čl. 3 a 5. Je to doplněný a osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče podepsaný návrh smlouvy včetně všech příloh a doložení splnění 

kvalifikačních předpokladů. Způsob doložení splnění kvalifikace je opět přesně popsán ve Výzvě 

pro podání nabídek.  

 

Ad 3) Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je společně se všemi ostatními 

dokumenty zveřejněn na profilu zadavatele, a to jako „Smlouva.docx“ 

 

Ad 4) Způsob podání nabídky je opět přesně stanovený ve Výzvě k podání nabídek, a to v čl. 6:  
 

Nabídky se podávají v listinné podobě na adresu sídla zadavatele. Nabídka musí být 
podána v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou ponese označení „NEOTEVÍRAT 
- NABÍDKA - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – TISK ČASOPISU BONUS I-II/2021“. 

 
         
 

 

 
 
S pozdravem  
 
Mgr. Dominika Kozáková 


