Príloha č.2
Zákazka: „Tlač a dodávka cestovných lístkov“

Technická špecifikácia papierových cestovných lístkov
Požadované nevyhnutné ochranné prvky pre cestovné lístky :
1. vodoznakový papier zhotoviteľa s opticky viditeľnými vláknami a vláknami viditeľnými v UV spektre
s hmotnosťou papiera 110g/m2
2. násek (text „DP MK“)
3. tlač reflexnými farbami, ktoré sú ťažko kopírovateľné – atestovanou ceninovou
4. v dolnom okraji lístka pásik (priestor pre označenie lístka) schopný reagovať s reaktívnou páskou alebo
fixkou (chemická farba, ktorá po označení fixkou zreaguje), fixku dodá zhotoviteľ
5. giloš
6. mikropísmo (text DPMK)
7. celoplošná chemická ochrana
Iné doplňujúce ochranné prvky – bez zvýšenia ceny pri nami požadovaných prvkoch, ktoré môže
záujemca poskytnúť.
Rozmery CL:
35x70 mm, s umiestnením poľa pre tlač - 3 mm od spodného okraja, šírka poľa 10 mm (obr. 3)
Požadované údaje na dizajne:
predná strana: (obr.1)
názov spoločnosti:

číslo lístka (vzory – popis nižšie)
logo spoločnosti (biely podklad, písmo čierne)
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE,
akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206
šípka označujúca smer označenia lístka (smer dole)
platí od označenia
... minút ( 4 zastávky)
cena v €
cena bez DPH a výška DPH
piktogram
Sieť MHD (prevádzkový rozsah)

- prestupný / platnosť v minútach 30, 60
- neprestupný / platnosť 4 zastávky
- platí od označenia
- základný alebo zľavnený
- piktogramy: osoba, batožina, zviera
- cena – zvýraznená
- farebne odlíšenie druhu (4 zastávky, 30 min. atď.)
Možnosť použitia min. 4 farieb pri potlači. Číslovanie cestovných lístkov: pozostáva z 2 abecedných
znakov a 8 miestneho čísla od čísla jedna pre každý typ lístka.
Vzor: 4 zastávkový ........
30 min. .................
60 min. .................
24 hod. .................
7 dní .....................
Doplnkový ............

základný = Aa00000001
základný = Ba00000001
základný = Ca00000001
základný = Da00000001
základný = Ea00000001
Fa00000001

zľavnený = Ab00000001
zľavnený = Bb00000001
zľavnený = Cb00000001
zľavnený = Db00000001
zľavnený = Eb00000001
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zadná strana: (obr. 2)

- poznámka: logo spoločnosti, biely podklad, písmo čierne
Lístok označte ihneď pri prvom vstupe
do vozidla v smere šípky. Neoznačený
cestovný lístok je neplatný.
Sieť MHD je územie Mesta Košice.
Lístok uschovajte pre prípad kontroly !
*********************************
Stamp your ticket in the direction indicated
by the arrow immediately after entering
a public transport vehicle. Unstamped ticket
shall be deemed invalid.
The public transport network covers
the territory of City of Kosice.
Keep the ticket during the entire journey
in case of inspection !
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
Špecifikácia predmetu zákazky podľa druhov a počtu kusov:
Druhy
Farba žltá (4 zast.)
Farba červená (30 min.)
Farba zelená (60 min.)
Farba modrá (doplnkový, 7 dní, 24 hod.)
----------------------------------------------------Celkom:

Počet kusov
800 000
4 350 000
250 000
100 000
-------------5 500 000

Presné počty jednotlivých druhov a údaje pre zobrazenie o typu lístkov budú rozpísané v čiastkových
objednávkach.
Dodanie cestovných lístkov
Bloky :
lepené v chrbte á100 listov s odtrhávacou lištou v hrúbke 1 cm na ľavej strane (obr. 4). Jeden list obsahuje
1 cm odtrhávaciu lištu a 5 jednorazových cestovných lístkov, všetky časti sú oddelené od seba strojovou
perforáciou (obr. 5). Každý blok má ochrannú kartónovú podložku na spodnej časti (obr. 6) a obsahuje 100
listov a 500 ks lístkov (100x5) (obr. 7).
Balenie :
páskované á 2 bloky (obr. 8) t.j. 1 000 lístkov (2x100x500=1000 lístkov) a balenie do krabíc á 40 blokov
t.j. 20 000 ks lístkov (40x100x5) a každý balík je označený štítkom s údajmi: obchodné meno
poskytovateľa, meno zodpovedného zamestnanca za balenie, množstvo jednorazových cestovných
lístkov, jednotková cena, séria, farba a číselná rada s uvedenou hodnotou JCL (obr. 9).
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Technická špecifikácia papierových cestovných lístkov - vzory
obr. 2 - zadná strana

obr. 1 - rozmer lístka 35x70 mm

obr. 4 – 1 cm lišta na ľavej
strane listu

obr. 3
Pole pre tlač
o výške 10 mm a 3mm
od spodného okrraja

perforácia
1 cm

BLOK a list
obr. 5
listy lepené
v chrbte

odtr.
lišta

lístok

lístok

lístok

lístok

lístok

strojová perforácia

obr.6 – ochranná kartónová podložka na spodnej časti

obr. 7 – blok 100 listov (500 ks lístkov)

logo a údaje
zhotoviteľa

obr. 8 – páskované á 2 bloky

obr. 9 – balenie v krabici á 40 blokov, štítok s údajmi
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