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   BIBIANA 

 medzinárodný dom umenia pre deti 
Panská 41, 815 39 Bratislava 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/číslo/zo dňa               Naše číslo            Vybavuje/linka              Bratislava                                                                                                                                                                                  
                               /2013             Marián Gucký                 30. 04. 2013         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

Vec:  Vysvetlenie dopytu č. 1 podľa § 38,   a úprava súťažných podkladov  podľa § 34  

ods.14, zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 

     Dňa 25. 04. 2013 sme obdržali  jeden   dopyt  od  záujemcu, ktorému boli na jeho žiadosť 

poskytnuté súťažné podklady.  V prílohe   Vám posielame  dotaz  aj s odpoveďou v súlade s § 38 

zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Upozorňujeme, že vysvetlením  dochádza k doplneniu bodu 17.2 časti 

A súťažných podkladov o čestné vyhlásenie týkajúce sa zverejnenia zmluvy v CRZ a ponúk 

v CRDVO. 

 

Dopyt č. 1  

V opise predmetu zákazky, uvádzate v zadaní pri niektorých položkách aj sadzbu, pričom 

uvádzate dodanie tlačových podkladov v el. podobe. 

Poprosím o upresnenie či budú podklady dodané v konečnej podobe - pripravené do tlače, alebo 

je potrebné ich upravovať/ak áno v akej pobobe budú dodané/?  

 

Odpoveď k dopytu č. 1 

Všetky dokumenty prejdú aj grafickou úpravou a tak budú pripravené rovno na tlač. 

 

Dopyt č. 2  

 

Má byť príloha č.2 k zmluve  súčasťou časti Kritéria? Teda okrem tab. uvedených v časti D ? 

Ak áno, má to byť aj vyplnená tab uvedená v zmluve o dielo? cena má byť uvedená za 1 náklad? 

napr. bod 1 katalóg BAB - za 300 ks a pri časopise za 800 ks? 

 

http://www.bibiana.sk/index.php?ID=1
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Odpoveď k dopytu č. 2 

V časti SP „A“ Pokyny na vypracovanie ponuky v bode 17.2 Časť  ponuky „Kritéria“ predložená 

uchádzačom v listinnej forme  jednoznačne uvádza, ktoré dokumenty sú  jej súčasťou. Medzi 

nimi nie je návrh zmluvy, keďže ten sa vyžaduje v časti ponuky „Ostatné“  bod 17.1 bez 

uvedenia ceny a cenovej kalkulácie jednotlivých tlačovín. Z časti ponuky „Ostatné“ sa verejný 

obstarávateľ nemá dozvedieť o navrhovanej cene uchádzača. Tá bude predmetom  časti ponuky 

„Kritériá“ tak ako je to  jednoznačne uvedené v súťažných podkladoch v bode 17.2  - časť 

ponuky „Kritériá“. 

V tabuľkách  v časti D- Spôsob určenia ceny v bodoch 8.1, 8.2 a 8.3  je potrebné spracovať 

kalkuláciu tak ako uvádzate napr. za 1 katalóg BAB v náklade 300 ks a cenu za 1 číslo časopisu 

v náklade 800 ks. 

V sumárnych tabuľkách v bode 9 je však  potrebné cenu spracovať na predpokladané množstvo 

jednotlivých tlačovín, napr.  katalóg  BAB  2 ; spolu v náklade 600 ks 

Katalóg BAB   /2014,  2016/                   2 katalógy 

300x2=600 ks 

tak ako je to jednoznačne zadané v časti súťažných podkladov D – Spôsob  určenia ceny. 

Táto cena spolu za celý predmet zákazky  bude kritériom na vyhodnotenie ponúk. 

 

 

Dopyt č. 3 

 V referenciách uvádzate, napr. min 3 za tlač knižných publikácií z toho jedna v hodnote min  

30 000 € bez DPH, rozumiem správne, že ostatné 2 môžu byť aj za nižšiu cenu? Obdobne aj pri 

referencii za tlač propagačných materiálov? 

 

Odpoveď k dopytu č. 3 

Áno. Môžu  byť ďalšie 2 (alebo viac) aj v hodnote nižšej ako je 30 tis. € bez DPH. 

 

 

 

Dopyt č.4 

 

 V návrhu referencie uvádzate uviesť konkrétny predmet zmluvy, jej opis.  

Čo presne myslíte pod pojmom opis? V prípade, že v danej referencii je uvedený konkrétny 

predmet zmluvy, napr. plagát, bulletin atď, je postačujúce uviesť opis  do zoznamu poskytnutých 

služieb? 

 

Odpoveď k dopytu č. 4 

    Uchádzač predloží ako dôkaz o plnení zmlúv  minimálne 8 referencií od rôznych odberateľov  za 

predchádzajúce tri roky ( 2010, 2011, 2012),  ktorých predmetom sú služby obdobné službám, 

ktoré sú predmetom tejto zákazky. Za obdobné služby verejný obstarávateľ považuje tlač 

rôznych knižných publikácií s väzbou V2,   resp.  propagačných materiálov a časopisov. 

    Ide o to, aby z referencií (predmet zmluvy, jej opis)  bolo možné posúdiť, či ich predmetom boli 

tlačoviny obdobné tým, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Aby bolo možné posúdiť, či v prípade 

napr.  knižných publikácií má uchádzač skúsenosti s tlačou vo väzbe napr. V2 tak ako je to 

požadované. Nestačí uviesť len napr.  propagačné materiály – tu treba špecifikovať o aké druhy, 

resp. typy propagačných materiálov ide. Napr. bulletiny, plagáty, programové plagáty, pozvánky, 

atď. 
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Dopyt č. 5 

 v prílohách je uvedený vzor č.7 - čestné vyhlásenie. Musí byť toto vyhlásenie súčasťou ponuky? 

 

Odpoveď k dopytu č. 5 

Áno, je potrebné, aby ho uchádzač predložil do časti ponuky označenej ako „Kritériá“ za celú 

ponuku. O toto čestné vyhlásenie rozširujeme bod 17.2 v časti SP A – Pokyny na spracovanie 

ponuky. 

 

Oznámenie /zmena/ 

1.1.4 Prezenčná brožúra „Ocenení ilustrátori BIB 2013“ + Workshop 2013 

 

Typ:                         KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA   

 

Zadanie:  tlač, väzba 

 

tlačové podklady verejný obstarávateľ dodá v elektronickej podobe 

 

 Formát:                   210 x 240 mm 

 

Väzba:                     zošívaná 

 

 Rozsah:                    asi 26 tlač. strán  

vrátane 60 farebných obrázkov, dvojjazyčný text /SK, AJ/ 

 

Farebnosť:               vnútro: 4 + 4 

 obálka: 4 + 0 

 

 Papier  vnútro: 150 g/m2 ONM  

 obálka: 300 g/m2 ONM  

 Náklad:           900 ks; spolu 1800 ks 

Periodicita:  Každý nepárny rok 

Termín dodania 

   

 do 15. 12. 2013 

 do 15. 12. 2015 

Termín dodania: 4 pracovné dni  od zadania tlačových podkladov.   

Miestom plnenia (dodania) je  sídlo verejného obstarávateľa. 

 

Je zmena v rozmere formátu, počtu obrázkov a zmena väzby.  

 

Za Vaše pripomienky a odporúčania ďakujeme. Sme presvedčení, že pomôžu  všetkým 

uchádzačom v súťaži  spracovať kvalitne ponuku v súlade s platným zák. č. 25/2013 Z.z. 

a súťažných podkladov. 

Dotaz a vysvetlenie nájdete aj na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

    

     S pozdravom     
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Ing. Peter Tvrdoň 

riaditeľ 

 

 

  

 


