Zadavatel:
Sdružení lázeňských míst ČR
se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň, PSČ: 379 01
IČ: 617 55 197
DIČ: CZ 617 55 197
Zastoupen:
Bc. Lucií Říhovou, Dis
manažer projektu
Veřejná zakázka:

Realizace PR kampaně v rámci projektu
Jedeme do lázní
DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č.10
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)
1. Sdružení lázeňských míst ČR, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 6. září
2011 žádost uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz:
Kolik NS textu za každý jazyk bude obsahovat informační baedeker?
2.

Na straně 11 se píše o dodání publikací ve čtyřech dodávkách do sídel členů. Jak velké tyto
dodávky budou? Bude počet publikací ve čtyřech dodávkách rozložen symetricky? Jak budou
dodávky rozloženy v čase? Kde jsou sídla členů? O kolik členů se jedná?

3.

Pro přípravu grafiky jednotlivých médií potřebujeme manuálem předepsaný font. Můžete nám jej
zaslat?

4.

Pro přípravu grafiky jednotlivých médií potřebujeme fotografie a texty. Můžete nám poskytnout
nějaký zdroj, ze kterého můžeme obojí čerpat?

5.

Ve smlouvě v článku 2, odstavec 7 je napsáno, že fakturace bude probíhat ve dvou vlnách vždy
po jednotlivých částech díla. Které části to jsou? Jak jsou definovány?

6.

V článku 2, odstavec 5 se hovoří o oddělení nákladů na oba projekty. Které to jsou? Jak jsou
zmíněné „dva projekty“ definovány?

Odpověď zadavatele:
1. Zde není přesně určen počet normostran za každý jazyk. Na webových stránkách naleznete
rozdělení symetrické na 4 jazykové mutace a počet normostran byste měli rozpočítat.
2. Tyto dodávky budou opět rozpočteny symetricky a v čase dle potřeby členů, dodávka bude
samozřejmě ve spolupráci se sdružením rozdělena symetricky pro regiony. Sídla členů jsou
popsány na str. 5 a 6. Jedná se o 37 členů.
3. Tento manuálem předepsaný font dostane vybraný uchazeč. Pro brožuru a baedeker je návrh
zpracován a je součástí grafického manuálu, který je vyvěsen pod ZD.
4. Je to dle časového harmonogramu, který je pevně daný. První vlna je listopad 2011 a druhá
vlna je červen 2012.
5. Je to rozděleno na 1/14 a na 13/14.

V Třeboni dne 6.9. 2011

