AKORD & POKLAD, s.r.o.
Vyhlašuje veřejnou soutěž malého rozsahu s názvem Vizuální identita pro společnost AKORD &
POKLAD, s.r.o.
1. Vyhlašovatel
AKORD & POKLAD, s.r.o.
Se sídlem: náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 479 73 145, DIČ: CZ479 73 145
Zastoupený: Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA, jednatelka
2. Záměr soutěže
Najít designové studio či designera, který vytvoří vizuální identitu pro společnost AKORD & POKLAD,
s.r.o. (dále jen „A&P”). Styl doplní stávající logo A&P (i dílčí loga Akord a Poklad), které byly vytvořeny
v rámci zachování identity města Ostravy. K vytvoření nového vizuálního stylu je zapotřebí i manuál.
Cílem je tak vytvořit funkční, uživatelsky přívětivou a reprezentativní vizuální identitu. Podrobnější
specifikace předmětu soutěže a požadavků vyhlašovatele na zpracování návrhů je obsažena v textu
níže.
Jedná se o soutěž o návrh malého rozsahu realizovanou mimo režim zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb.
S výhercem soutěže může být následně jednáno o další spolupráci a uzavřena s ním, dle pravidel
obdobných jednacímu řízení bez uveřejnění smlouva o dílo a licenční ujednání na vypracování
kompletního projektu. Detailnější popis společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. najdete v příloze č. 1.
3. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je vypracování vizuální identity pro společnost AKORD & POKLAD s.r.o. Požadavky
na vizuální identitu jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení
návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalita a komplexnost zapracování těchto
požadavků do soutěžního návrhu bude předmětem hodnocení poroty.
Hlavním požadavkem na vizuální identitu je její funkčnost, přenositelnost, zapamatovatelnost. Měla by
být nadčasová a odlišitelná od značek a logotypů ostatních kulturních institucí v Moravskoslezském
kraji. Vyhlašovatel žádá o jednotný vizuální styl pro obě kulturní střediska, zároveň však o zachování
současného barevného konceptu viz Příloha č. 2.
Položkový rozsah zakázky je podrobně popsán v Příloze č. 3. Stručný obsah:
•
•
•
•

Představení vizuální identity pro A&P a základní manuál
Vzorové aplikace pro externí grafické výstupy
Vzorové aplikace pro interní grafické výstupy
Licence k celému předmětu zakázky

Vybraný uchazeč musí poskytnout plnění v rozsahu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 4.

4. Podmínky soutěže
● Soutěž je vyhlášena jako grafická, anonymní, veřejná, jednokolová
● Soutěž je určena fyzickým i právnickým osobám, které vyplní přihlášku a splní uvedené
podmínky. Každý účastník může odevzdat 2 soutěžní návrhy.
● Náklady, které vzniknou soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži (skicovné, tisky), nese tento
soutěžící.
● Soutěžící byl obeznámen s právním ujednáním viz Příloha č. 6.
5. Odměna a specifikace budoucí zakázky
První místo v soutěži bude ohodnoceno částkou 30 000 Kč bez DPH. Druhé místo bude ohodnoceno
částkou 10 000 Kč bez DPH a třetí místo 5 000 Kč bez DPH. Výherce poskytne výhradní licenci k užití
díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž se předpokládá, že výše odměny za
poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně zakázky.
Ceny udělené fyzickým osobám budou dle § 36 odst. 2, pism. l) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu,
sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu odvedena správci daně. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou dle zákona č.
586/1992 Sb., o dani z příjmu, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci
řádného daňového přiznání.
Odměny budou vyplaceny nejpozději 30 dnů ode dne rozhodnutí komise. Náhrady výloh spojených
s účastí v soutěži se neposkytují.
Vytvořená vizuální identita bude sloužit jako grafický podklad pro tvorbu nových webových stránek
společnosti A&P. Výherce soutěže bude přednostně osloven v této záležitosti a má tak možnost podílet
na tvorbě nového webu. Tato spolupráce bude ohodnocena zvlášť dle podmínek smlouvy o dílo,
podepsána dle domluvy mezi vítězem a vyhlašovatelem.

6. Odevzdání soutěžních návrhů
Termín podání soutěžních návrhů je 31.03.2021(návrh musí být v tomto termínu dodán). Návrhy budou
hodnoceny anonymně, proto je nutné zaslané podklady anonymizovat.
Návrhy budou předloženy fyzicky vytištěné ve formátu A4 a současně v elektronické podobě ve
formátu PDF (na nosiči USB, CD či DVD) a nesmí být označeny jménem účastníka soutěže. Soutěžní
návrhy je nutné odevzdat v řádně uzavřené, neoznačené a neprůhledné obálce společně s přihláškou
Příloha č. 5. Obálka musí být viditelně označena nápisem „Soutěž: Vizuální identita pro AKORD &
POKLAD, s.r.o. – NEOTEVÍRAT“ a doručena do výše uvedeného termínu na adresu sídla vyhlašovatele.
Příloha č. 4, 5 a 6 bude odevzdaná v obálce samostatně s označení „Přihláška do soutěž: Vizuální
identita pro AKORD & POKLAD, s.r.o. – NEOTEVÍRAT“ a vložena do velké obálky s návrhy vizuální
identity.

7. Kontakt pro případné dotazy
V průběhu soutěže se účastníci mohou obracet s dotazy na e-mail: soutez@akord-poklad.cz. Odpovědi
na dotazy bude vyhlašovatel zveřejňovat na webové stránce www.dk-akord.cz/soutez. Dotazy musí být
doručeny nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty k podání návrhů.
8. Hodnocení
Návrhy bude hodnotit komise v lichém počtu osob (5) sestavená ze zástupců vyhlašovatele.
Při hodnocení bude kladen důraz na:
●
●
●
●
●
●

Atraktivitu
Unikátnost a kreativnost
Estetickou / výtvarnou úroveň navržené identity
Technickou úroveň
Originalitu a autenticitu
Variabilitu návrhu – ve smyslu schopnost navrhovaného řešení reagovat na možnosti
rozšíření / aplikace

Rozhodnutím komise bude stanoveno pořadí jednotlivých předložených návrhů a provedeno jejich
zhodnocení. Komise má právo neudělit první místo a/nebo nedoporučit zadání zakázky žádnému z
účastníků.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z posuzovaných návrhů a soutěž bez udání důvodů
zrušit.
Výsledky soutěže oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 5 dnů od vyhodnocení.
V Ostravě dne 3. 3. 2021
Mgr.
Darina
Daňková

Digitálně podepsal
Mgr. Darina Daňková
Datum: 2021.03.04
10:39:32 +01'00'

……………………………………

Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA
jednatelka společnosti

9. Přílohy
Příloha č. 1 – Specifika společnosti
Příloha č. 2 – Loga společnosti a písmo
Příloha č. 3 – Položkový rozsah zakázky
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo
Příloha č. 5 – Přihláška do soutěže
Příloha č. 6 – Právní ujednání

