Verejný obstarávateľ:
Obec Štefanov nad Oravou, Plátenícka č.61, 027 44 Štefanov nad Oravou, IČO: 00314889
Predmet zákazky: Vydanie dvoch knižných publikácií
Uchádzačom
Vec
Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk
Zákazka na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Na základe žiadosti o vysvetlenie výzvy uchádzača podávame vysvetlenie na predmet zákazky:
„Vydanie dvoch knižných publikácií“.
Otázka č. 1:
V opise predmetu zákazky, konkrétne v bode 3.1.1. Vydanie dvoch knižných publikácií, ktoré
zahŕňa mimo iných služieb aj „honoráre autorom kníh“.
Žiadame o vysvetlenie a doplnenie v akej výške (bez DPH / s DPH) má uchádzač rátať pri
kalkulácií s uvedenou položkou?
 Odpoveď k otázke č. 1:
Autorom obidvoch knižných publikácií je Ing. Ivan Maťuga.
Knižná publikácia uvedená v Návrhu ceny pod por. č. 1, 1500 ks, má názov : „Včelárstvo na
Orave“: honorár autorovi knihy: 3000 € s DPH
Knižná publikácia uvedená v Návrhu ceny pod por. Č .2, 1000 ks, má názov : „Štefanov nad
Oravou“: honorár autorovi knihy: 3200 € s DPH
Otázka č.2:
Prosím o doplnenie farebnosti, typu a gramáže papiera na pozvánky, plagáty a diplomy k
sprievodnej akcii.
Pozvánky a diplomy majú byt personalizované? Pozvánky budú potlačené obojstranne alebo
jednostranne?
 Odpoveď k otázke č. 2:
Pozvánky: 100 ks, farebný A5 (4+0), tlač jednostranná, 250 g natieraný matný papier
Plagát:
50 ks, farebný A3 (4+0) tlač jednostranná, 200 g natieraný lesklý papier
Diplom:
20 ks, farebný A4 (4+0), tlač jednostranná, 200 g natieraný lesklý papier
Diplomy a pozvánky nepersonalizované.
Otázka č. 3:
Ako máme určiť a naceniť honoráre pre autorov kníh kde nepoznáme autorov?
 Odpoveď k otázke č. 3 - Viď odpoveď na otázku č. 1
Otázka č. 4:
Knižky majú mat na obale aj nejakú povrchovú úpravu napr. lamino/lak?
Rozsah strán knižiek je uvedený vrátane obalu a predsádok alebo len za vnútro?
 Odpoveď na otázku č. 4:
Kniha do 300 strán, A5, povrchová úprava obalu – matné lamino
Kniha v rozsahu 128 strán, A4, povrchová úprava obalu – matné lamino
Rozsah strán knižiek je uvedený len za vnútro, bez obalu.
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