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V rámci uvedené zakázky zadavatel reaguje na další dotazy k zadávací dokumentaci 
následujícími dodatečnými informacemi: 
 

Sdělení zadavatele č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zhotovení 
propagačních materiálů projektu Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival 

1) V souvislosti s realizací projektu mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 
a zajištěním mediální a marketingové podpory odpovídající významu této akce je 
nutno zajistit grafické zpracování a zhotovení propagačních materiálů, a to za dodržení 
jednotného vizuálního stylu. Máme to chápat tak, že jednotný vizuální styl je již 
definovaný? Existuje grafický manuál? Pokud ano, můžete nám ho zaslat? 
Na stránkách se dá stáhnout pouze logo + varianty a odkazy na stránky minulého 
ročníku nejsou funkční. 

Dotazy dodavatelů: 

2) Co v mottu znamená diverzita kultur? Jedná se o rozdílné kultury v Shakespearově 
díle nebo jde o různou interpretaci Shakespeara v různých kulturních prostředích? 
Abychom mohli co nejlépe tematicky navázat, je nezbytné, abychom tématu dobře 
rozuměli. 

3) Co z následujícího je třeba doložit u seznamu uchazečem realizovaných zakázek 
kromě klienta a rozsahu zakázky (platí pro grafické i tiskové služby): 

a. potvrzení klienta o pravdivosti údajů 
b. náhledy/vzorky z realizace zakázek 

4) V případě, že cenová kalkulace překročí předpokládanou cenu zakázky, bude nabídka 
automaticky vyřazena pro nesplnění předpokladů? 

5) Jak máme chápat bod „zhotovení webdesignu“? Jedná se o grafický návrh úvodní 
strany + např. „obecné podstrany“? Nebo je to GN celých stránek? 

6) V předpokládané ceně zakázky 1. části, tzn. 66.000,- Kč bez DPH, je zahrnuta cena 
za DTP (zlom) programové brožury (48 stran)? 

 

 
 



 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODDĚLENÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH FONDŮ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO 
 

   

7) Je možné si prohlédnout tiskoviny z loňského ročníku? 
8) Barevnost citylightu je opravdu 4/4? 

 
 

1) Jednotný vizuální styl je věcí invence a kreativity uchazečů, na webu DSB je 
ke stažení stávající logo jako jediný povinný prvek, se kterým by měl být vizuální styl 
v souladu. Webový portál loňského ročníku festivalu 

Odpovědi zadavatele: 

http://www.divadelnisvet.cz/homepage.php byl již zprovozněn. 
2) Jde o různou interpretaci Shakespeara v různých kulturních prostředích. 
3) Uchazeč je dle zadávací dokumentace povinen zadavateli ve své nabídce doložit 

rozsah a dobu poskytnutí jím realizovaných zakázek (referenčních zakázek) 
v posledních 3 letech pokrývajících svým rozsahem předmětné plnění (grafika; tisk); 
z tohoto seznamu musí vyplývat splnění technických kvalifikačních předpokladů 
uchazeče, tedy že minimálně jedna referenční zakázka byla realizována 
ve výši 50 000,- Kč bez DPH či více (pro 1. část – grafické služby), resp. ve výši 
150 000,- Kč bez DPH či více (pro 2. část – tiskové služby). Doložení potvrzení 
klienta o pravdivosti údajů a náhledů/vzorků z realizace zakázek jde nad rámec 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, nicméně zadavatel 
poskytnutí výše uvedeného nevylučuje. Pro úplnost zadavatel dodává, že u 2. části 
veřejné zakázky – tiskové služby zadavatel dále požaduje doložení ukázky 3 ks 
tištěných materiálů v kvalitě a provedení stejnou technologií, v níž bude provedena 
předmětná zakázka (čl. VIII, odrážka první zadávací dokumentace). Tento požadavek 
však již svou povahou nespadá do rámce kvalifikace uchazeče. 

4) Nikoli, takový postup by byl nepřijatelný z hlediska pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Zadavatel je pouze v určitých případech oprávněn výběrové řízení zrušit, 
pokud z objektivních důvodů, které nepředvídal a současně nemohl předvídat, budou 
nabídkové ceny uchazečů podstatně vyšší než zadavatelem předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky, event. kdy po zadavateli není z důvodů zvláštního zřetele hodných 
možné spravedlivě požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. 

5) Jedná se o grafický návrh úvodní strany. 
6) Ano. 
7) Prohlídku tiskovin zadavatel neumožňuje, v rámci zachování rovného zacházení 

se všemi dodavateli byl zpřístupněn webový portál loňského ročníku festivalu 
http://www.divadelnisvet.cz/homepage.php. 

8) Ano. 
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