
Dotazy doručené dňa 27.02.2014: 
 
Otázka č. 1 
v súťažných podkladoch v časti B.1 opis predmetu zákazky máte uvedené, že väzba knihy je V8b, 
celoplátenná tuha väzba z jedného materiálu..... 
- ako ste to mysleli, dosky sa vyrobia z lepenky a na to pôjde plátno? alebo na dosku pôjde papierový 
obal z 300 gr. natieraného papiera? 
 
Odpoveď č. 1: V8b : potlačený papierový poťah, pevné dosky, šitý blok, papierový prebal. 
 
Otázka č. 2  
a tiež farebnosť uvádzate 4+1 
- to je farebnosť prebalu? 
 
Odpoveď č. 2 
Je to farebnosť prebalu, aj obálky.   
 
Otázka č. 3 
pri vnútri tie farebné strany budu náhodné rozmiestnené v knihe? 
 
Odpoveď č.3 
Áno, farebné strany budú rozmiestnené v celom rozsahu knihy v súlade so zadaním objednávateľa.  
 
Dotazy doručené dňa 28.02.2014: 
Otázka č. 4 
V Súťažných podkladoch, časť B.1, Špecifikácia pre papierovú formu sú presne špecifikované 
parametre tlačenej/papierovej formy knihy. V časti Špecifikácia pre DVD sú dostatočne špecifikované 
tech.parametre a funkcie DVD, nie sú však konkretizované obsah a štruktúra DVD. Na základe názvu 
zákazky Typograf.spracovanie multimediálnej knihy predpokladáme, že obsah DVD bude v zásade 
zhodný s obsahom a štruktúrou papierovej formy knihy. Môžeme tomu rozumieť tak, že obsah DVD 
bude tvoriť elektronický formát pre tlač pripravenej knihy, doplnený o interaktívne prvky, video,  
animácie, zvukové nahrávky atď., ktoré splnia požadované funkcie DVD? 
 
Odpoveď č. 4 
Obsah DVD bude oproti tlačenej publikácii rozšírený o interaktívne prvky, ktoré budú pracovať aj 
s textom mimo tlačenej verzie a ďalšie prvky podľa špecifikácie na strane 11 súťažných podkladov. 
 
Otázka č. 5 
Ak budú obsah a štruktúra DVD odlišné od papierovej formy, potom je  potrebné, aby verejný 
obstarávateľ podrobne špecifikoval obsah a štruktúru DVD, podobne ako je špecifikovaná papierová 
forma knihy počtom strán, farebnosťou, grafikou a p. Žiadame teda upresniť počty videí,  
zvukových nahrávok, textov a ostatných komponentov DVD. 
 
Odpoveď. č. 5 
Je potrebné vychádzať zo špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch na strane 11 v časti 
Špecifikácia DVD, kde je určený maximálny počet minút videí a audio nahrávok. 
 


