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Dodatečné informace 2 k Výzvě k podání nabídky na plnění  
veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění povinné publicity 

programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví:  
 

Předmětem zakázky je zajištění povinné publicity programu: „Rozvoj činnosti a 
modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň“ 

 
 
Dotaz č. 1: 
Ráda bych se zeptala na délku trvání akcí – tiskových konferencí a semináře pro odbornou veřejnost. 
Předpokládám, že tiskové konference by se mohli pohyboval v rámci maximálně půl dne, ale zajímalo 
by mě, především kvůli přesné cenové nabídce, jak dlouho by měl trvat seminář pro odbornou 
veřejnost? 
Dále bych se ráda zeptala, zda už by nebylo možné poskytnout první termín alespoň první tiskové 
konference.  
 
 
Odpověď č. 1: 
Tisková konference v délce 1 – 1,5 hodiny. První kratší a druhá (prezentující pořízený majetek) delší. 
Délka odborného semináře 2 – 3 hodiny. 
 
 
Dotaz č. 2: 

1. má být pamětní deska potištěna, či tzv. gravírována?  
2. na ní bude jen logo Norských fondů nebo i logo FN? 
3. by bylo možné zaslat manuál vizuální identity, popř. odkaz na něj a logo FN? 

 
 
Odpověď č. 2: 
Pamětní deska, stejně jako všechny ostatní požadované vizuální části věcného plnění, musí být (jak je 
uvedeno ve výzvě k podání nabídek) v souladu s platným dokumentem Kanceláře finančních 
mechanismů pro EHP a Norské fondy 2009-2014 Manuálem pro komunikaci a design a přílohou 4 
Nařízení „Information and Publicity Requirements“. Manuál stanovuje závazné technické požadavky 
pro užití log, billboardů, plaket, plakátů, publikací, internetových stránek a jiných audiovizuálních 
materiálů se musí řídit. 
 
Z tohoto materiálu (který je dostupný na: http://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-
dokumenty/pokyny ) je jasně patrné (rovněž tak z výzvy k podání nabídek), že pamětní deska musí být 
barevně potištěna a musí na ní být umístěno logo Norských fondů. Rovněž požadovaný manuál 
vizuální identity je v tomto dokumentu obsažen. 
 
Závazný vzor pro vizuální podobu pamětní desky je dostupný na odkazu http://eeagrants.org/Results-
data/Results-overview/Documents/Toolbox-for-programmes/Communication-
templates/Commemorative-plaque ). 
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