
 
 

 
 
 

 

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9, IČ: 70856508 

 
Ze zákona nejsme registrování v OR. 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Č.j. 5017/SFDI/310173/4922/2018 Vyřizuje / telefon Praha dne 
 
 

CEO: 134/2018  
 

12.04.2018 

Objednávka tiskařských služeb 
 
Dobrý den, 
na základě uzavřené smlouvy CES SFDI 3/2018 u Vás objednávám tiskařské služby 
tiskařských výrobků uvedených v příloze této objednávky. Přílohou je dále technická 
specifikace tiskařských výrobků, podle níž se dodavatel bude řídit při plnění této objednávky. 
Grafické předlohy tiskařských výrobků naleznete zde: https://kz.sfdi.cz/download/K tisku.zip 

Termín zpracování: do deseti pracovních dnů po akceptaci objednávky. 

Místem dodání v případě položek 10L a 11L je Ceninový sklad České pošty, s.p., odbor 
POSTFILA, Ortenovo náměstí 16, 170 24 Praha 7 – Holešovice. V případě ostatních položek 
je místem dodání adresa objednavatele, která je uvedena v zápatí této objednávky. 

V případě položky 5M (Metodika pro časové řízení) se jedná o tiskařský výrobek 
nespecifikovaný smlouvou. Byl tudíž dodržen postup dle odst. 3.4 smlouvy, v rámci něhož 
došlo k akceptaci cenové nabídky objednatelem. 

Celková cena za kompletní tiskařské služby nepřesáhne částku 188 258,50 Kč bez DPH. 
Tato cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady a poplatky 
související s tiskařským zpracováním.  

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném a včasném předání tiskařských výrobků 
objednateli. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. 

Dodavatel je povinen na fakturu uvést následující větu: „Zakázka je spolufinancována z 
prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014-2020 v rámci projektu Technická pomoc ZS 
OPD 2016-2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000002“. 

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující 
strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Kontaktní osobou je Ing. Petra Grabmüllerová (e-mail: ,  tel.: 
  ). 

S pozdravem 

 
 
 
Dodavatel: 
ALADIN agency s.r.o. 
Baranova 672/31 
130 00 Praha 3 
číslo účtu:  
 
Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:  79800000-2 Tiskařské a související služby  

………………………………………….. 

Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel SFDI 

https://kz.sfdi.cz/download/K%20tisku.zip


2  
 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9 

 

Potvrzení Objednávky 

 

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 134/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení. 

 

 

 

 

Za dodavatele dne   ……………………………………… 

 

 

Podpis    ……………………………………… 

 

Jméno a příjmení (hůlkově) ……………………………………… 

 



Objednávka tiskařských výrobků - ALADIN agency s.r.o.

položka název
označení dle smlouvy CES 

3/2018

počet 

stran
vazba

umístění 

vazby
množství

cena za 1 MJ                 

bez DPH

cena celkem za 

položku bez 

DPH

1L
SFDI - zprostředkující subjekt Operačního 

programu doprava v období 2014-2020
Leták 1 - - - 200 3,95 Kč            790,00 Kč            

2L SFDI - poskytovatel příspěvků Leták 1 - - - 200 3,95 Kč            790,00 Kč            

3L SFDI - výroba a distribuce dálničních kupónů Leták 1 - - - 50 3,95 Kč            197,50 Kč            

4L SFDI - komplet (OPD-příspěvky-kupóny) Leták 1 - - - 200 3,95 Kč            790,00 Kč            

5L SFDI - BIM Leták 2 - - - 500 5,45 Kč            2 725,00 Kč         

6L SFDI, MD - Strategie Leták 2 - - - 200 5,45 Kč            1 090,00 Kč         

7L SFDI - poskytovatel příspěvků Leták 3 - - - 200 4,75 Kč            950,00 Kč            

10L Samolepka DK malá
Samolepka označení 

prodejního místa DK (malá)
- - - 2000 3,50 Kč            7 000,00 Kč         

11L Samolepka DK střední
Samolepka označení 

prodejního místa DK (střední)
- - - 500 11,50 Kč          5 750,00 Kč         

1M
Metodika pro hodnocení ek. efektivnosti 

projektů dopravních staveb (CZ)
Metodika CBA 412 V4 (šitá)

na delší 

straně
180 1,13 Kč            83 800,80 Kč      

2M
Metodika pro hodnocení ek. efektivnosti 

projektů dopravních staveb (EN)
Metodika CBA 412 V4 (šitá)

na delší 

straně
20 1,13 Kč            9 311,20 Kč         

3M
Metodika pro správu změn díla (variací) u 

stavebních zakázek

Metodika pro správu změn 

díla (variací) u stavebních 

zakázek 

52 V2 (lepená)
na delší 

straně
200 2,22 Kč            23 088,00 Kč      

4M
Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních 

nároků

Metodika pro ověřování a 

kvantifikaci finančních 

nároků

92 V2 (lepená)
na delší 

straně
100 2,53 Kč            23 276,00 Kč      

5M Metodika pro časové řízení

Položka nespecifikovaná 

smlouvou;  +12 str (tj. 6 stran 

na vlepených rozkládacích 

listech)

64 V2 (lepená)
na delší 

straně
100 3,36 Kč            21 500,00 Kč      

1B
SFDI - zprostředkující subjekt Operačního 

programu doprava v období 2014-2020
Banner (včetně roll- up) - - - 1 1 800,00 Kč    1 800,00 Kč         

2B SFDI - poskytovatel příspěvků Banner (včetně roll- up) - - - 1 1 800,00 Kč    1 800,00 Kč         

3B SFDI - komplet (OPD-příspěvky-kupóny) Banner (včetně roll- up) - - - 1 1 800,00 Kč    1 800,00 Kč         

5B SFDI - BIM2 Banner (včetně roll- up) - - - 1 1 800,00 Kč    1 800,00 Kč         

188 258,50 Kč    

 * V případě položek č. 9,10,11 je v ceně zahrnuta i obálka dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy

MJ - měrná jednotka - v případě brožur se jedná o stranu; v případě letáků se jedná o list (resp. kus); v případě ceníků, samolepek, roll-upů, bannerů se jedná o kus

CENA CELKEM:
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Příloha č. 2 ZD 

Technická specifikace tiskařských výrobků 

1. Brožura 

Formát: A5 (na šířku) 

Vazba:  kovová kroužková 

Tisk:  nespecifikováno 

Barevnost: celobarevný oboustranný (4/4 CMYK) 

Obálka: lesklý křídový papír, gramáž 200 g (zvenčí lesklá laminace, zevnitř lesklá 

křída) 

Vnitřek: matný křídový papír, gramáž 150 g 

Mutace: brožura je dodávána zpravidla ve dvou různých variantách a dvou jazykových 

mutacích, tzn. celkem 4 různé grafické návrhy; brožury jsou dodávány 

zpravidla v poměru nákladu 3:1 (česká : anglická verze) 

 

2. Publikace „Česko cyklistické“ 

Formát:  A4 (na výšku) 

Vazba:  V2 (lepená) 

Tisk:  nespecifikováno 

Barevnost: celobarevný oboustranný (4/4 CMYK) 

Obálka: lesklý křídový papír, gramáž 250 g (zvenčí lesklá laminace, zevnitř lesklá 

křída) 

Vnitřek: matný křídový papír, gramáž 170 g 

 

3. Leták 1 

Formát:  A4 (skládačka), rozložený 297 x 210 mm, složený 100 x 210 mm (2 souběžné 

lomy, skládání pravá levá) 

Tisk:  nespecifikováno, celkový potisk tiskoviny bez okrajů 

Barevnost: celobarevný oboustranný (4/4 CMYK) 

Papír:  natíraný, lesklý, gramáž 115 g 

Mutace: letáky jsou dodávány zpravidla ve čtyřech různých variantách, tzn. 4 různé 

grafické návrhy; letáky jsou dodávány zpravidla v poměru nákladu 1:1 

Balení: dodání ve složeném stavu 

 

4. Leták 2 

Formát:  A4  

Tisk:  nespecifikováno, celkový potisk tiskoviny bez okrajů 

Barevnost: celobarevný oboustranný (4/4 CMYK) 

Papír:  natíraný, lesklý, gramáž 115 g 
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Mutace: letáky jsou dodávány zpravidla ve dvou různých variantách, tzn. 2 různé 

grafické návrhy; letáky jsou dodávány zpravidla v poměru nákladu 1:1 

 

5. Leták 3 

Formát: A5  

Tisk:  nespecifikováno, celkový potisk tiskoviny bez okrajů 

Barevnost: celobarevný jednostranný (4/0 CMYK) 

Papír:  natíraný, lesklý, gramáž 115 g 

Mutace: letáky jsou dodávány zpravidla v jedné variantě, tzn. 1 grafický návrh 

 

6. Leták DK 

Formát: A4 (skládačka), rozložený 297 x 210 mm, složený 100 x 210 mm (2 souběžné 

lomy, skládání pravá levá) 

Tisk:  nespecifikováno, celkový potisk tiskoviny bez okrajů 

Barevnost: celobarevný oboustranný (4/4 CMYK) 

Papír:  ofsetový, natíraný, lesklý, gramáž 115 g/m ² 

Balení: páskování po 200 ks, balení do balíku po 1 000 ks, dodání ve složeném stavu 

Místo plnění: Ceninový sklad České pošty, s.p., odbor POSTFILA, Ortenovo náměstí 16, 

170 24 Praha 7 – Holešovice 

 

 

7. Ceník DK 

Formát: A4 (na výšku) 

Tisk:  nespecifikováno, celkový potisk tiskoviny bez okrajů  

Barevnost: celobarevný jednostranný (4/0 CMYK) 

Materiál: samolepící JAC ECOPLUS, bílý se splitem na zadní straně nebo materiál 

stejných funkčních vlastností 

Odolnost: samolepící folie pro venkovní a vnitřní užití, minimální doba životnosti pro 

venkovní užití samolepící folie v běžných klimatických podmínkách ČR po 

dobu 1 roku, stálobarevnost proti UV záření a přímému osvětlení sluncem po 

dobu životnosti 

Balení: páskování po 100 ks, balení do balíku po 500 ks 

Místo plnění: Ceninový sklad České pošty, s.p., odbor POSTFILA, Ortenovo náměstí 16, 

170 24 Praha 7 – Holešovice 

 

 

8. Samolepka označení prodejního místa DK (malá) 

Formát: 95 x 95 mm 

Tisk:  nespecifikováno, celkový potisk tiskoviny bez okrajů 

Barevnost: celobarevný jednostranný (3/0 CMYK) 

Materiál: samolepící JAC ECOPLUS, bílý se splitem na zadní straně nebo materiál 

stejných funkčních vlastností 

Odolnost: samolepící folie pro venkovní a vnitřní užití, minimální doba životnosti pro 

venkovní užití samolepící folie v běžných klimatických podmínkách ČR po 
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dobu 2 roků, stálobarevnost proti UV záření a přímému osvětlení sluncem po 

dobu životnosti 

Balení: páskování po 100 ks, balení do balíku po 500 ks 

Místo plnění: Ceninový sklad České pošty, s.p., odbor POSTFILA, Ortenovo náměstí 16, 

170 24 Praha 7 – Holešovice 

 

 

9. Samolepka označení prodejního místa DK (střední) 

Formát: 190 x 190 mm 

Tisk:  nespecifikováno, celkový potisk tiskoviny bez okrajů 

Barevnost: celobarevný jednostranný (3/0 CMYK) 

Materiál: samolepící JAC ECOPLUS, bílý se splitem na zadní straně nebo materiál 

stejných funkčních vlastností 

Odolnost: samolepící folie pro venkovní a vnitřní užití, minimální doba životnosti pro 

venkovní užití samolepící folie v běžných klimatických podmínkách ČR po 

dobu 2 roků, stálobarevnost proti UV záření a přímému osvětlení sluncem po 

dobu životnosti 

Balení: páskování po 100 ks, balení do balíku po 500 ks 

Místo plnění: Ceninový sklad České pošty, s.p., odbor POSTFILA, Ortenovo náměstí 16, 

170 24 Praha 7 – Holešovice 

 

10. Banner (včetně roll-up) 

Banner: 

Formát:  rozměry viditelné plochy 100x200 cm (šířka x výška) 

Materiál: min. PVC litý banner, vysoce kvalitní s jasným bílým povrchem (zakroucené 

okraje banneru nejsou žádoucí) 

Tisk: nespecifikováno, tisk pouze z jedné strany 

Gramáž: min. 500 g/m2 

Odolnost: proti UV záření a proti tvorbě plísní 

Ostatní: bannery budou užívány jak v interiéru tak exteriéru 

 

Roll-up: 

Formát: stojan na banner o rozměrech 100x200 cm 

Materiál: hliníkový, lehký, stabilní 

Montáž: jednoduchá, banner bude srolovatelný do základny, v zadní části skládací 

podpěrná tyč 

Ostatní: vhodný pro častý transport, dodáván v kvalitní polstrované přenosné tašce, 

fixační klíček pro výměnu motivu 

 

 

11. Metodika CBA 

Formát: A4 (na výšku) 

Vazba:  V4 (šitá)  

Tisk:  nespecifikováno 
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Barevnost: celobarevný oboustranný 4/4 CMYK 

Obálka: matná křída + matné lamino 1/0, parciální lak na 20% A4 titulní strana, gramáž 

250 g 

Vnitřek: ofsetový bílý, gramáž 110 g 

Mutace: brožura je dodávána zpravidla ve dvou jazykových mutacích, tzn. celkem 2 

různé grafické návrhy; brožury jsou dodávány zpravidla v poměru nákladu 

10:1 (česká : anglická verze) 

 

12. Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek 

Formát: A4 (na výšku) 

Vazba:  V2 (lepená) 

Tisk:  nespecifikováno 

Barevnost: celobarevný oboustranný 4/4 CMYK 

Obálka: matná křída + matné lamino 1/0, parciální lak na 20% A4 titulní strana, gramáž 

250 g 

Vnitřek: matná křída, gramáž 135 g 

 

13. Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků 

Formát: A4 (na výšku) 

Vazba:  V2 (lepená) 

Tisk:  nespecifikováno 

Barevnost: celobarevný oboustranný 4/4 CMYK 

Obálka: matná křída + matné lamino 1/0, parciální lak na 20% A4 titulní strana, gramáž 

250 g 

Vnitřek: matná křída, gramáž 135 g 

 

14. Metodika pro časové řízení 

Formát: A4 (na výšku) 

Vazba:  V2 (lepená) 

Tisk:  nespecifikováno 

Barevnost: celobarevný oboustranný 4/4 CMYK 

Obálka: matná křída + matné lamino 1/0, parciální lak na 20% A4 titulní strana, gramáž 

250 g 

Vnitřek: matná křída, gramáž 135 g 

 

15. Jiné tiskoviny poptávané na základě dílčích objednávek 
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