
 

 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

Dodatečné informace č. 1. 
k zadávacím podmínkám podle par. 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/ 2006 Sb., O veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

Na základě dotazů jednoho z uchazečů zadavatel poskytuje 
Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce č.j. 41/000228/VULHM/2015 

 
Dotaz č. 1 

Je zřejmé, že rozsah stran v brožurách má zásadní vliv na celkovou cenu. Pokud je u rozsahu uvedeno 70 – 
80 stran, 80 – 90 stran, 60 – 70 stran atd., tak by to znamenalo variantní nabídku, což se nepřipouští. 
Žádám, aby pro posouzení srovnatelných cen bylo zadání rozsahu specifikováno přesně s dodatkem, že 
skutečný rozsah se může změnit a cena za 1 ks bude následně přepočítána dle vzorce: Nabídková cena za 
1 ks / stanovený rozsah stran * skutečný rozsah stran. Také ze zadání není zřejmé, zda uvádíte rozsah stran 
včetně obálky nebo bez obálky. Zadání by tedy mělo být formulováno přesně, například 60 stran + 4 strany 
obálky. Pak budou všichni uchazeči počítat stejnou věc. 

Odpověď 

Počet stran publikací není možné uvést přesně z toho důvodu, že toto se v čase mění a zadavatel by 
přesným určením počtu stran byl z hlediska zákona takovým zadáním do budoucna zavázán. 

Vzhledem k tomu, že se budou všechny konkrétní zakázky dále soutěžit v rámci vyhlašovaných minitendrů, 
očekává zadavatel, že zájemci (dodavatelé) nyní uvedou cenu průměrnou (orientační), za kterou jsou 
schopni zakázku splnit. 

Z technické specifikace je zřejmé, že obálka není součástí uvedeného intervalu počtu stran. 

Dotaz č. 2 

V poznámkách je uvedeno, že 1 barevný arch znamená 4 listy. Znamená to tedy, že 1 barevný arch je 
8 stran. Tyto strany jsou nad rámec uvedeného rozsahu stran nebo jeho součástí. Přesné zadání by tedy 
mělo opět znít například: 60 stran vnitřku 1/1 + 8 stran vnitřku 4/4 + 4 strany obálka. U barevných stran by 
bylo dobré uvést i poznámku, zda jsou tyto strany umístěny v publikaci za sebou nebo různě v obsahu. 

Odpověď 

Ze zadání barevných stran je zřejmé, že jsou součástí uvedeného intervalu počtu stran.  

Jejich přesné umístění v publikaci nelze předem určit. U konkrétních zakázek mohou nastat prakticky 
všechny vyjmenované situace a zadavatel se nemůže předem zavázat k jednomu řešení. 

Dotaz č. 3 

160g křídový papír se nevyrábí. Mělo by být uvedeno buď 150g nebo 170g, což jsou dostupné papíry a 
samozřejmě stojí každý jinak. 

Odpověď 

V případě, že 160g křídový papír je pro dodavatele na trhu nedostupný, zadavatel připouští použít 
v kalkulaci 170g křídový papír.  

Vzhledem k tomu, že se budou všechny konkrétní zakázky dále soutěžit v rámci vyhlašovaných minitendrů, 
vyhrazuje si zadavatel právo, řešit gramáž křídového papíru u jednotlivých zakázek dle aktuální situace na 
trhu s papírem. 

Dotaz č. 4 

předlohy, zaslané zadavatelem přes on‐line úschovnu souborů budou tiskové PDF soubory? 

Odpověď 
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