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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                      Gucký                     07. 05. 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 07. 05. 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  

bod 1.3.11 Pozvánky 

uvádzate formát B7 t.j. (8,75 x 12,5 cm), ale formát 100 x 210 mm, ktorý je správny ? 

Odpoveď k dopytu č. 1 

1.3.11  Pozvánky /BAB/   

 

Formát 100 x 210 mm 

Papier 250 g/m2 natieraný, lesklý 

 

Farebnosť 4+4 

Náklad Každý párny rok 

  z toho: 

 600 ks otvorenie 

 400 ks záver 

vernisáže  

http://www.bibiana.sk/index.php?ID=1
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200ks  výstava č. 1 

  200 ks výstava  č. 2 

  200 ks výstava  č. 3 

spolu  3200 ks 

 

Termín dodania   2014,  2016 

Tlačové podklady verejný obstarávateľ dodá v elektronickej podobe  

Termín dodania: do 3 pracovných dní od odovzdania podkladov. Miestom plnenia (dodania) 

je sídlo verejného obstarávateľa. 

 

 

 

Dopyt č. 2  

bod 1.3.15 Čestná vstupenka 

uvádzate potlač jednej stany, ale farebnosť  4 + 4 ? 

To isté platí aj pre bod 1.3.16 

Odpoveď k dopytu č. 2 

1.3.15  Čestná vstupenka 

 

Formát 120 x 60 mm 

Papier 200g/m2, matné lamino   

Farebnosť 4+4 

Tlač Potlač oboch strán, dvojjazyčný text cez farebný obrázok 

 

Náklad 300 ks  / každý nepárny rok /; spolu  600 ks 

 

Termín dodania  do 10.08. 2013 

     10. 08. 2015 

 

 

Tlačové podklady verejný obstarávateľ dodá v elektronickej podobe  

Termín dodania: do 3 pracovných dní od odovzdania podkladov. Miestom plnenia (dodania) 

je sídlo verejného obstarávateľa. 

 

1.3.16  Pozvánka BIB 2013 

 

Formát 100 x 150 mm 

 

Papier 220g/m2, biely Conqueror   

 

Farebnosť 4+4 

Tlač jednostranná, dvojjazyčný text + farebný obrázok 

 

Náklad   1200 ks  / každý nepárny rok / 

    z toho:  

    Pozvánka na vernisáž                        600 ks 

    Pozvánka na sympózium                     50 ks 
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    Pozvánka na recepciu                        200 ks 

    Pozvánka na tlačovku                        250 ks 

    Pozvánka na výstavu v BIBIANE     100 ks        

    5 druhov pozvánok rovnakého rozmeru s rôznym textom; 

spolu 

    Pozvánka na vernisáž                        1200 ks 

    Pozvánka na sympózium                     100 ks 

    Pozvánka na recepciu                          400 ks 

    Pozvánka na tlačovku                          500ks 

    Pozvánka na výstavu v BIBIANE       200 ks        

 

 

Termín dodania  do 01. 08. 2013 

     01. 08. 2015 

 

 

Tlačové podklady verejný obstarávateľ dodá v elektronickej podobe  

Termín dodania: do 3 pracovných dní od odovzdania podkladov. Miestom plnenia (dodania) 

je sídlo verejného obstarávateľa. 

 

Pôvodne uvedené formáty napr. /B7/ boli nahradené rozmermi. 

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 v sekcii povinné 

informácie, profil verejného obstarávania. 

    

     S pozdravom     

 

 

 

Ing. Peter Tvrdoň 

riaditeľ 

 

 

  

 


