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 Adresát 

Všetci záujemcovia, 

ktorí si vyžiadali 
súťažné podklady. 

 
 
 
Vaše číslo Naše číslo Vybavuje/tel. Bratislava 
 Spis: 2013/PRP/43 Ing. Branislav Šarmír 25. 10. 2013 
  +421 902 77 47 77  

 
  

  

Vec: 

Odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov a doplnenie súťažných podkladov. 

 
Identifikácia verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ:  o.z. Proti prúdu 
Sídlo organizácie:  Karpatská 10, 811 05 Bratislava  
IČO:    36068781 
Predmet zákazky:  Tlač časopisu Nota bene 
Vyhlásené:   Vestník č. 202/2013 zo dňa 16.10.2013, č. výzvy 17006 - WYS 
 
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, doručenej na adresu zástupcu verejného 
obstarávateľa pre vyššie identifikované verejné obstarávanie, Vám poskytujeme nasledovné odpovede 
a zároveň dopĺňame súťažné podklady. 
 
Otázka č.1 

Časť B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Popis tlače: 
Náklad: predpokladaný náklad 30 000 ks - jednotlivé náklady budú upresnené v mesačných objednávkach. 
V akom rozsahu by sa mali pohybovať jednotlivé náklady? 
Odpoveď č.1 

Časopis Nota bene je prihlásený do systému overovania nákladov tlače v jednotlivých mesiacoch ABC SR. 
Výsledky (jednotlivé náklady tlače) sú verejne dostupné na http://abcsr.sk/index.php?menu=vysledky. 
 
Otázka č.2 

Časť B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
Technická špecifikácia:  
Papier na obálku musí byť tiež certifikovaný? 
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Odpoveď č.2 

Verejný obstarávateľ nepožaduje mať papier na obálke certifikovaný. 
 

Otázka č.3 

Do ponuky sa predkladajú dve vzorky papiera (obálka aj vnútro)? 
Odpoveď č.3 

Verejný obstarávateľ požaduje vložiť vzorku vnútorného papiera, ktorý mieni uchádzač použiť pri tlači 
časopisu Nota bene  

- potlačeného z oboch strán s farebnosťou 4 + 4 
- špecifikáciu typu papiera a  technických parametrov papiera 
- kópiu certifikátu ponúkaného papiera (FSC, PEFC alebo obdobný) 

 
Verejný obstarávateľ požaduje vložiť vzorku obálky, ktorý mieni uchádzač použiť pri tlači časopisu Nota 
bene  

- potlačeného z oboch strán s farebnosťou 4 + 4 
- špecifikáciu typu papiera a  technických parametrov papiera 

 
Otázka č.4 

Vzorka papiera sa predkladá aj vtedy keď splnenie podmienok účasti budeme preukazovať čestným 
vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods.11 ZVO.? 
Odpoveď č.4 

Vzorka papiera sa predkladá na splnenie požiadaviek na predmet zákazky (§ 42 ZVO). Splnenie 
podmienky účasti (§§ 26-28 ZVO) možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu. Teda, 
vzorku papiera je potrebné predložiť aj keď použijete čestné vyhlásenie na splnenie podmienok účasti. 
 

Pozn.: Použitá skratka „ZVO“ – Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Zvyšné časti súťažných podkladov ostávajú nezmenené. 
 
S pozdravom 
 

 

 

 

................................................................. 
Ing. Branislav Šarmír 

VO SK, a. s. 
(zástupca verejného obstarávateľa pre toto 

verejné obstarávanie) 
 

 


