Odpovede na otázky
Identifikácia zákazky
A. Názov

Vytvorenie vizuálu a grafické služby pre program Erasmus+

Otázky:
1. Príloha č.6 Výzva na predkladanie ponúk
Je objem prác určený na dobu 1 roka alebo 2 rokov?
Podľa informácií vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, odsek L. Dĺžka trvania zákazky
alebo rámcovej dohody: Predpokladaný objem prác a teda aj rámcová dohoda s jedným
účastníkom sa bude uzatvárať v trvaní 24 mesiacov
2. Zalomenie publikácie „best practices“
Aký je približný počet strán?, typ obsahu? (text, obrázky, grafy, tabuľky?). Od týchto
Informácií závisí náročnosť zalomenia.
Približný počet strán: 80 strán. Publikácia bude obsahovať text, obrázky, grafy a tabuľky.
Jedná sa iba o zalomenie publikácie (nie tvorbu textov) a malé úpravy týkajúce sa grafov do
publikácie.
3. Logo pre podcast Erasmus+
Predpokladáme že pôjde o čisto statický obrázok
Áno, pôjde o statický obrázok.
4. Live Q&A – grafika pre broadcast
Predbežný rozsah grafických prác (predely, animácie, nápisy,...)
Predbežný rozsah grafických prác bude tvoriť: intro, outro, menovky speakrov.
5. Sprievodné kartičky
Máme si pod tým predstaviť niečo na spôsob letáku?
Jedná sa o brandované kartičky, ktoré môžu slúžiť buď ako sprievodné info k zaslaným
tlačeným dokumentom alebo na eventoch na zapísanie pár hlavných informácií a zároveň
by slúžila ako „vizitka“ s kontaktom na organizáciu.

6. Zalomenie zborníka
Platí tá istá otázka ako pri zalomení publikácie, t.j. približný počet strán, typ obsahu? (texty,
obrázky, grafy, tabuľky.)
Približný počet strán: 60 strán. Publikácia bude obsahovať text, obrázky, grafy a tabuľky.
Jedná sa iba o zalomenie publikácie (nie tvorbu textov) a malé úpravy týkajúce sa grafov do
publikácie.
7. Šablóna pre bannery na web
Malo by sa jednať o čisto grafickú šablónu (vizuál), alebo hotový, funkčný banner
pripravený priamo na publikovanie?
Jedná sa o grafickú šablónu, ktorá by sa dala adaptovať v canve.
8. V prílohe „Výzva na predkladanie cenových ponúk?“ v odseku „R. Podmienky účasti:“
Doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť sú spomenuté referenčné listy. Aká
je Vaša predstava referenčných listov, postačuje čestné vyhlásenie štatutára o dodaní
potrebného objemu služieb pre komerčných klientov?
Súčasťou dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť podľa odseku R.
Podmienky účasti sú referenčné listy, v ktorých účastník musí preukázať, že za posledných 36
mesiacov predchádzajúcich vyhláseniu verejného obstarávania realizoval minimálne 1
zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru v min. hodnote
20 000 EUR bez DPH. Súčasťou referenčného listu by mali byť tieto informácie: obchodné meno
a adresa klienta, predmet plnenia, výška plnenia. Čestné vyhlásenie štatutára o dodaní potrebného
objemu služieb pre komerčných klientov bude taktiež akceptované.

