MINISTERSTVO VNITRA
odbor strukturálních fondů
č.j. MV- 40791-5 /OSF-2010
Praha dne 26.4.2010
Počet listů: 2

Dodatečná informace- oprava hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci k veřejné malého
rozsahu s názvem:
„Tvorba newsletteru odboru strukturální fondů MV ČR“

Dobrý den,
Dne 26.4.2010 obdržel zadavatel tyto dotazy k výše uvedené veřejné nabídce:
Dotaz č. 1
1. Kdo bude hmotně i finančně zajišťovat fotografie (např. pro článek o modelovém projektu,
při rozhovoru s žadatelem o dotaci apod.)? Máte vlastní fotobanku s fotografiemi osob, které
budou pro newsletter potřeba?
2. Je možné obdržet grafický manuál existujícícho newsletteru?
3. Můžeme obdržet tištěnou verzi již existujícícho newsletteru?
4. Kolik čísel zahrnuje plnění zakázky?
5. Existují nějaké části obsahu newsletteru, které si zadavatel bude chtít plnit sám?
Například Názor? Nebo je kompletní tvorba newsletteru v rukou vítěze zakázky?
Odpověďč. 1:
1. V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že dodávka předmětu plnění je včetně fotografií
2. Newsletter OSF je k dispozici na: http://www.osf-mvcr.cz/newsletter , grafický manuál
není k dispozici
3. Existující Newsletter OSF je pouze v elektronické podobě
4. Zadavatel předpokládá minimálně 6 čísel
5. V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že součástí dodávky je také navržení obsahu
NSL. Nicméně tvorba (plnění) Newsletteru OSF bude vždy podléhat schválení OSF.

Dotaz č. 2
Ze zadávací dokumentace nevyplývá zadání pro tištěnou verzi newsletteru, konkrétně:
1. Rozsah, tedy počet stran. Ve vzorovém elektronickém je 6 stran, což není pro tisk
vhodný počet (není dělitelné 4)
2. Vazba - šité skobou? lepené? nebo jen do sebe vložené např. dva dvojlisty?
3. Papír - druh? a gramáž?
4. Formát předpokládáme A4
Odpověď č. 2
1. Zadávací dokumentace uvádí počet stran: min. 6, max 8
2. Způsob vazby je ponechán na uvážení uchazečů
3. Zadávací dokumentace uvádí:

a. tisk na recyklovaném papíře
b. min. gramáž recyklovaného papíru je 90 g/m²
4. Zadávací dokumentace uvádí formát stránky A4
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