
               
 
Č. j. 28/2016, V Mikulově dne 16. 9. 2016 
 
  
Věc: Katalog cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko – žádost o předložení 
návrhu  
 
 
Dobrý den,  
 
dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o předložení návrhu na kompletní dodávku 
tiskoviny 
 
KATALOG CESTOVNÍHO RUCHU. 
 
Katalog cestovního ruchu realizujeme v rámci společného projektu mikroregionu 
Mikulovsko s názvem Společná propagace mikroregionu Mikulovsko v roce 2016, termín 
dokončení realizace projektu (dodávky zhotoveného katalogu) je 31. 12. 2016. 
 
Předpokládaná cena:   194 200 Kč bez DPH 
 
Cena dodávky nepřesáhne:   199 999 Kč bez DPH 
 
Předmět dodávky:   Katalog cestovního ruchu - tiskovina: 

zpracování detailní koncepce, zpracování 
textů, turistická mapa, zpracování databáze 
služeb, korektury textů, překlady do 
cizojazyčných mutací včetně jazykových 
korektur, grafické a DTP zpracování, 
zpracování a příprava tiskových dat, finální 
korektura před tiskem, tisk, dodávka do místa 
plnění (Březí), předání kompletních tiskových 
a finálních náhledových dat do vlastnictví 
zadavatele, zajištění všech autorských práv 
potřebných k užívání tiskoviny (vyplývajících 
z odsouhlasené koncepce a pro všechny 
vytvořené mutace), poskytnutí licence k užití 
grafického návrhu a veškerých dat za účelem 
reedicí a aktualizací. 

 
Požadovaný obsah návrhu: Koncepce tiskoviny, stručný obsah (+ témata), 

návrh optimálních technických parametrů 
tiskoviny včetně formátu, počtu stran, 
fotografií, jazykových variant (alt. v jedné 
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tiskovině, samostatné mutace apod.) atd., 
ukázka grafického zpracování titulní strany a 
jedné vnitřní strany, ukázka mapy, doplněná 
tabulka parametrů tiskoviny včetně ceny (viz 
příloha), ukázka obdobné tiskoviny 
realizované dodavatelem – originální výtisk. 

 
Návrh musí být v souladu s:  _Projektem Společná propagace mikroregionu 

Mikulovsko v roce 2016 
_Design manuálem – dokumentem 
stanovujícím vizuální styl propagačních a PR 
materiálů 
_Manuálem pro použití loga  
 

Pokud máte zájem o předložení návrhu, prosíme, učiňte tak nejpozději do 29. 9. 2016, 
11:00 hodin. Pokud budete Vaše návrhy zasílat poštou, potom tak čiňte výhradně na 
poštovní adresu – Mikulovsko, PO BOX 38, 692 01 Mikulov. 
 
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhne 2 mil. Kč bez 
DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon o VZ“).  Tato zakázka 
nebude v souladu s ust. § 18 odst. 5 „Zákona o VZ“ zadávána podle Zákona o VZ.  
 
Zakázka bude následně zadána s přihlédnutím k předloženým návrhům v souladu se 
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu orgány dobrovolného svazku 
obcí Mikulovsko. 
  
 
Děkujeme Vám za předložení návrhu. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
_Tabulka parametrů tiskoviny k vyplnění 
_ Projekt Společná propagace mikroregionu 
Mikulovsko v roce 2016 
_Design manuál – dokument stanovující vizuální styl 
propagačních a PR materiálů 
_Manuál pro použití loga  
_Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu orgány dobrovolného svazku obcí 
Mikulovsko 
(vše dostupné zde:  
http://www.mikulovskoregion.cz/cze/sdruzeni/ure
dni_deska.htm) 

 Jozef Pavlík 
předseda 
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