Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je tlač a distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do schránok
všetkých domácností v meste Žiar nad Hronom za účelom zabezpečenia informovanosti
obyvateľov mesta Žiar nad Hronom o politike samosprávy, o dianí v meste a o ďalších
mnohých skutočnostiach.
2. Každé číslo dvojtýždenníka Mestských novín verejný obstarávateľ požaduje v celkovom
náklade najmenej 7.700 výtlačkov podľa aktuálneho počtu schránok evidovaných Slovenskou
poštou. Uchádzač si musí zabezpečiť aktuálny počet schránok evidovaných Slovenskou
poštou na území Mesta Žiar nad Hronom na vlastné náklady. Časový harmonogram
vydávania dvojtýždenníka Mestských novín bude dohodnutý s úspešným uchádzačom pri
uzatvorení zmluvy na poskytnutie služby.
3. Tlačové služby - charakteristické požiadavky:








Výstup: tlačová príprava z dodaných PDF súborov, tlač, distribúcia
Formát novín: A3 (297x420 mm) s odchýlkou šírky alebo výšky do 10%
Rozsah tlače: 8 strán formátu A3
Papier: gramáž 45-49 gr/m2,štandardný novinový papier, belosť 60-70-72%
Farebnosť: plnofarebná tlač
Náklad: najmenej 7 700 ks/ 1 vydanie
Počet vydaní: 25/12 mesiacov

4. Distribučné služby :


minimálne 7 700 výtlačkov – dodanie Slovenskou poštou do všetkých domácností
v meste Žiar nad Hronom
dodávka – 2 x v príslušnom mesiaci v súlade s výrobným harmonogramom.

5. Množstvo :

počas trvania zmluvy 25 vydaní po 7 700 ks
6. Verejný obstarávateľ požaduje dodať vždy bezchybne vydané výtlačky Mestských novín
v požadovanom náklade na určenom mieste.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať redigovanie, resp. korektorské práce alebo iným
spôsobom zasahovať do obsahu dodaného čísla Mestských novín na jeho vytlačenie.
8. Termíny posielania Mestských novín do tlače a dodanie na poštu budú dohodnuté v zmysle
zmluvy s úspešným uchádzačom.
9. V prípade, že zhotoviteľ vytlačí a zdistribuuje Mestské noviny 2x po sebe vo formáte odlišnom
od formátu požadovaného objednávateľom, teda vo formáte odlišnom od technických
požiadaviek uvedených v zmluve, bude to objednávateľ považovať za podstatné porušenie
zmluvy, a má právo odstúpiť od zmluvy.
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