Č.j. 1/120/482171–2017
Dne: 5.4.2017
Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci
Dobrý den,
rád bych tímto požádal o dodatečné informace k veřejné zakázce na služby s názvem „ZPRAVODAJE
VOZP ČR 2017“ č. j. 1/120/311071-2017.
Zadavatel uvádí v příloze č. 1 zadávací dokumentace na str. 2, článek II. Předmět smlouvy, odst. 3. –
5.:
„ 2. Zajištěním textového obsahu je míněna redaktorská práce spočívající v zajištění podkladů
a tvorbě textů podle zadání, pokynů a v rozsahu určeném objednatelem s tím, že na textovém
obsahu se ve fázi přípravy bude dle aktuální potřeby podílet i objednatel.
3. Zajištěním obrazového obsahu jsou míněny fotografie a ilustrace opatřené zhotovitelem
podle zadání, pokynů a v rozsahu určeném objednatelem s tím, že na obrazovém obsahu se ve
fázi přípravy bude dle aktuální potřeby podílet i objednatel.
4. Redakční a grafické práce bude provádět zhotovitel v součinnosti s objednatelem. Všechny
textové, obrazové a grafické výstupy podléhají schválení objednatele.“
Jak dlouho před podpisem smlouvy, nebo posláním závazné objednávky, bude zadavatel znát
zadání?
Zadání, tj. rozpis obsahu po jednotlivých stránkách, předá zadavatel dodavateli bezprostředně po
uzavření smlouvy (ke Zpravodaji č. 1), resp. po doručení písemné výzvy k provedení 2. čísla (ke
Zpravodaji č. 2).
Kdy bude možné zahájit jednání o tématech do zpravodajů a získání podkladů pro redakční
zpracování?
Viz předchozí odpověď. Témata obou čísel Zpravodaje určí kompletně zadavatel a dodavateli budou
předána bezprostředně po uzavření smlouvy (1. číslo), resp. po doručení písemné výzvy k provedení
2. čísla.
Jakým poměrem bude rozdělen obsah zpravodajů (např. kolik rozhovorů, článků o VOZP atd.)?
Redakční obsah (tj. např. rozhovory s osobnostmi mimo VoZP ČR, profily sportovců, texty o
partnerech VoZP ČR, reportáž z armádní akce apod.) bude tvořit cca 1/3 obsahu. PR texty o VoZP a
prezentace jejích produktů a benefitů bude tvořit cca 1/3 obsahu. Zábavná sekce pro děti a křížovka
pro dospělé bude tvořit cca 1/6 obsahu. Servisní část (tj. obsah, tiráž, přihláška k VoZP ČR, kontaktní
místa VoZP ČR, čísla účtů VoZP ČR) bude tvořit cca 1/6 obsahu.
Jaký objem redakčních práce bude mít na starosti dodavatel?
Přibližně jednu třetinu.
Příslušníky armády, se kterými jsou vedeny rozhovory, bude vybírat zadavatel a předá dodavateli
kontakt, nebo si kontakty pro rozhovory musí vyhledat sám dodavatel?
Kontakty na všechny oslovované osobnosti zajistí zadavatel.
Rozhovory je možné provést výhradně osobně nebo lze i telefonicky či přes e-mail?
Hlavní rozhovor čísla zajistí zadavatel, rozhovory menšího rozsahu lze provádět telefonicky nebo
přes e-mail.

Ke článkům, které se týká VOZP, dodá podklady zadavatel?
Ano, podklady k těmto textům dodá zadavatel.
Kolik fotografií bude potřeba pro jednotlivé zpravodaje? Jaký bude jejich poměr (focení fotografem
přímo na místě, fotografie dodané zadavatelem, fotografie z fotobanky)?
Pro Zpravodaj č. 1 (36 stran) bude potřeba cca. 25 fotografií, pro Zpravodaj č. 2 (52 stran) cca 35
fotografií. Autorské fotografie pořízené fotografem v terénu budou tvořit cca 1/2 fotografií a cca 75
% těchto autorských fotografií zajistí zadavatel, zbytek dodavatel. Druhou cca 1/2 fotografií budou
tvořit ilustrační fotografie, které zajistí dodavatel z fotobanky.
Na kolik akcí bude potřeba využít služby fotografa a v jakých místech ČR by fotografování mělo
probíhat?
Viz předchozí odpověď. Většinu (cca 75 %) autorských fotografií k redakčním textům zajistí zadavatel
a budou předány dodavateli bezprostředně po uzavření smlouvy (ke Zpravodaji č. 1), resp. po
doručení písemné výzvy k provedení 2. čísla (ke Zpravodaji č. 2).
Kolik času bude potřebovat zadavatel na odsouhlasení textových, obrazových a grafických výstupů?
Zástupce zadavatele bude jednotlivé textové, obrazové a grafické výstupy kontrolovat průběžně
v průběhu grafického zpracovávání (zlomu). Na finální odsouhlasení každého z obou čísel po
dokončení zlomu a jazykové korektury bude zadavatel potřebovat cca tři pracovní dny.
Dále zadavatel uvádí v příloze č. 1 zadávací dokumentace na str. 3, čl. IV. Doba, místo a způsob předání
díla, odst. 4: „Zpravodaj VoZP ČR 2017 č. 1 bude zhotovitelem distribuován pojištěncům a na Ústředí a
Pobočky dle Rozdělovníku předán nejpozději do 6 týdnů po uzavření Smlouvy. Zpravodaj VoZP ČR 2017
č. 2 bude zhotovitelem distribuován pojištěncům a na Ústředí a Pobočky dle Rozdělovníku předán
nejpozději do 6 týdnů po obdržení písemné výzvy kontaktní osoby objednatele k provedení č. 2
Zpravodaje.“
Je „nejpozději 6 týdnů“ doba na zahájení distribuce, nebo musí být nejpozději do 6 týdnů hotová
kompletní výroba i s distribucí?
Do 6 týdnů od uzavření smlouvy musí být dokončena kompletní výroba i distribuce Zpravodaje č. 1,
do 6 týdnů od doručení písemné výzvy k provedení 2. čísla musí být dokončena kompletní výroba i
distribuce Zpravodaje č. 2.
Bylo by možné sdělit předpokládané termíny vydání 1. a 2. čísla zpravodaje?
Předpokládaný termín vydání Zpravodaje č. 1: červen 2017, předpokládaný termín vydání
Zpravodaje č. 2: prosinec 2017
Na jakou dobu se smlouva uzavírá?
Smlouva je uzavřena do doby splnění závazku, tj. dokončení distribuce Zpravodaje č 1 a Zpravodaje
č. 2 a převzetí díla zhotovitelem.

