MĚSTO ŠTRAMBERK
Městský úřad Štramberk
Náměstí 9, 742 66

vyhlašuje

Soutěž o vizuální identitu města
Štramberka
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění

Datum: 21. 5. 2018

Zadavatel
Město Štramberk
Náměstí 9
74266 Štramberk
IČ: 00298468, DIČ: CZ00298468
Osoba oprávněná jednat za zadavatele a kontaktní osoba:
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta
+420 558 840 602
+420 736 670 499
e-mail: starosta@stramberk.cz

Ve Štramberku dne 21.05.2018

Ing. David Plandor, Ph.D., v.r.
Starosta města Štramberka

Preambule
Tyto soutěžní podmínky slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazeče v rámci zadávacího
řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona 6. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
zněni (dále jen „zákon") realizováno postupem dle zákona, při kterém však zadavatel dodržuje zásady
uvedené v § 6 zákona.

Předmět soutěže
Město Štramberk (dále jen „zadavatel") vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření jednotné vizuální
identity, jejímž základem bude značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem města ve všech
jeho aktivitách. Značka by měla sestávat z grafického symbolu, logotyp z grafického symbolu a ze
slovního označení „Štramberk". Značka a logotyp by mely být nadčasové, originální, výstižné,
nezaměnitelné, elegantní, komunikativní a zároveň srozumitelné a jednoduché.

Typ soutěže a účastníci soutěže o návrh
Soutěž o návrh je vyhlášena jako jednokolová veřejná a anonymní. Soutěž o návrh je otevřena pro
širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže o návrh muže být kterákoliv fyzická i
právnická osoba se zastoupením fyzických osob, které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny
podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele a zastupitelé; dále členové
pracovní skupiny zabývající se problematikou jednotné vizuální identity města Štramberka a jejich
rodinní příslušníci.

Informace o městě najdete na http://www.stramberk.info/cs/mesto-stramberk/

Zadání soutěže o logo a jednotnou vizuální identitu města Štramberka
Podmínky soutěže
Požadovaný rozsah a zpracování návrhů
Soutěž je jednokolová. Účastníci soutěže o návrh předloží zadavateli návrh spolu s vyplněnou
přihláškou uvedenou v Příloze č. 1 těchto podmínek.

Každé soutěžní dílo musí obsahovat tyto náležitosti:
a) návrh značky (sestávající z grafického symbolu) a logotyp (grafický symbol doplněn
slovním označením „Štramberk“).
b) návrh musí být předložen ve dvou provedeních: 1x podlepený na libovolné tuhé lehké
podložce formátu A3 a 1x kopie na běžném výkrese formátu A3 (pro účely archivace).
c) návrh v základním barevném provedení zasazený do pomyslného čtverce o rozměru 14 x
14 cm (jedná se o pomyslný čtverec, předložený návrh nemusí mít čtvercový tvar) a
značka a logotyp v nejmenším možném grafickém provedení tak, aby byly okem zcela
čitelné a rozpoznatelné.
d) aplikaci značky a logotypu na konkrétní fotografii (fotografie je dostupná jako Příloha č. 4) a
jednom prezentačním předmětu dle vlastního výběru – vše pouze v grafickém provedení,
nikoli fyzicky.
e) návrh doplňkových grafických prvků (doprovodných grafických symbolů, barev), které budou
využívány společně s logem při jeho aplikaci včetně ukázkové aplikace na pozvánce (na
imaginární událost či akci).
f)

návrh bude zpracován v českém jazyce a podán ve dvou vyhotoveních fyzicky a v jednom
vyhotovení na nosiči CD/DVD/USB flash (bude následně autorovi navrácen). Návrhy musí
být povinně ve formátu PDF, další formáty např. AI, EPS atd. jsou dobrovolné.

g) účastník soutěže o návrh ke každému návrhu připojí písemnou informaci v rozsahu cca
600 znaků (včetně mezer) o tom, co chtěl svou prací zdůraznit, jaká je symbolika návrhu a
jeho vztah k městu. Tento text sepíše účastník soutěže na samostatný list, který vloží do
doručovací obálky spolu s návrhem. Na tomto listě dle Přílohy č. 5 bude i sdělena
navrhovaná cena za kompletní manuál viz bod h).
h) Účastník soutěže o návrh navrhne cenu, za jakou by v případě, že jeho návrh bude zvolen
vítězným, uzavře se zadavatelem smlouvu o dílo na vytvoření kompletního Manuálu jednotné
vizuální identity města Štramberka. Požadavky na kompletní manuál jsou součástí těchto
pravidel níže. Navržená částka nesmí přesáhnout 180 000,- Kč vč. DPH (plátci DPH uvedou
částku včetně DPH, neplátci konečnou částku).
i)

Samotný návrh ani datový nosič nebudou nijak označeny a nebude na něm uvedeno
jméno účastníka soutěže o návrh.

j)

do doručovací obálky s návrhem 1x na tuhé podložce, 1x na běžném výkrese 1x v
elektronické podobě ve formátu PDF na CD/DVD/USB flash disku a samostatným listem s

popisem návrhu vloží účastník soutěže o návrh také zvláštní uzavřenou neprůhlednou
obálku s přihláškou. List s popisem návrhu nesmí být vložen do uzavřené neprůhledné
obálky spolu s přihláškou! Doručovací obálka nebo neprůhledný doručovací obal musí
být označen textem: „Veřejná soutěž – JVI města Štramberka. NEOTVÍRAT!“
k) Doručovací obálku se všemi náležitostmi odešle na adresu: Město Štramberk, starosta
města, Náměstí 9, 742 66 Štramberk nebo odevzdá na podatelně úřadu nejpozději do 22.
června 2018 do 12 hodin. Tento termín se považuje za uzávěrku soutěže. Přihláška spolu s
návrhem musí být do uvedené doby doručena na uvedenou adresu a to prostřednictvím
pošty, kurýrní služby nebo osobně na podatelně v budově úřadu. Za čas podání návrhu
odpovídá účastník soutěže o návrh. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou,
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání návrhu se považuje její fyzické
převzetí oprávněnou osobou zadavatele, tzn. na podatelně MÚ Štramberk.
l)

Adresa odesilatele nesmí být uvedena na obálce kvůli anonymitě. Účastník soutěže o návrh
uvede na obálku s návrhem tuto jednotnou adresu odesilatele: Město Štramberk, starosta
města, Náměstí 9, 742 66 Štramberk. Návrhy, budou zaevidovány, bude vytvořen jejich
soupis a připraveny k hodnocení. Přihlášky a návrhy, které budou zadavateli doručeny v
rozporu s těmito požadavky, zadavatel ze soutěže vyřadí.

m) pokud chce účastník soutěže o návrh přihlásit do soutěže více než 1 návrh, musí každý
svůj další návrh odeslat zvlášť (1 obálka = 1 návrh).
Porota stanoví do 4. července 2018 pořadí návrhů. Porota rozhoduje většinou přítomných členů
poroty. Hodnocení poroty bude předáno Radě města, která rozhodne 10. července 2018 o vítězném
návrhu, jehož autorovi bude nabídnuto uzavření smlouvy o dílo na kompletní JVI dle Přílohy č. 3. Po
přijetí usnesení budou přímo na schůzi Rady otevřeny obálky s kontaktními údaji prvních 3 účastníků
dle pořadí hodnocení. Ostatní neprůhledné obálky s kontaktními údaji budou otevřeny za účasti
nejméně 3 členů poroty do 3 pracovních dnů po rozhodnutí Rady.
Účastníci soutěže o návrh budou písemně informováni nejpozději do 10 pracovních dnů od
rozhodnutí.
Porota návrhy posuzuje podle následujících hledisek:
Dílčí hodnotící kritéria
A. Celková výtvarná úroveň řešení
B. Vazba na město (lokalizovatelnost)
C. Původnost a působivost soutěžní práce (nezaměnitelnost,
rozpoznatelnost)
D. Cena (Navržená částka nesmí přesáhnout 180 000,- Kč včetně
DPH - plátci DPH uvedou částku včetně DPH, neplátci konečnou
částku)
E. Možnost využití pro polygrafické zpracování i na označení
trojrozměrných a reliéfních předmětů (technologická omezení,
aplikovatelnost)

Váha
60 %
15 %
10 %
10 %

5%

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti
pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Vyhodnocení
Doručené návrhy, které splní všechny požadavky zadavatele, budou předány k hodnocení porotě.
Porota může dle dohody pozvat nejméně týden předem autory návrhů k možné osobní prezentaci.
Porota vyhodnotí výsledky do 4. července 2018. Porota rozhoduje většinou přítomných členů poroty
a svůj návrh předá Radě města, která rozhodne o vítězi soutěže a účastnících soutěže o návrh, kteří
se umístili na 2. a 3. místě. Protokol o průběhu soutěže bude zpracován porotou soutěže a rozeslán
všem účastníkům soutěže o návrh.

Vyhlášení výsledků soutěže
Zadavatel na základě závěrů poroty rozhodne o jediném vítězi soutěže a účastnících soutěže o návrh,
kteří se umístili na 2. a 3. místě a získají níže uvedené odměny. Žebříček pořadí návrhů sestavený
porotou bude předložen Radě města Štramberka, která má právo rozhodnout o vítězi soutěže, jehož
návrh bude podkladem pro vytvoření grafického manuálu. Autoři prvních tří návrhů mohou být
Radou města Štramberka vyzvání k předložení referencí na obdobné zakázky. Účastníci soutěže o
návrh budou písemné informováni o výsledku soutěže o návrh nejpozději do 5 pracovních dnů od
rozhodujícího zasedání Rady města Štramberka, které se uskuteční 10. července 2018. Rozhodnutí
zadavatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Zadavatel
soutěže o návrh si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze soutěže. Zadavatel zveřejní vítěze
soutěže na svých internetových stránkách www.stramberk.cz.

Náklady soutěžících na účast, skicovné a výše odměn
Náklady, které vznikly účastníku soutěže o návrh v souvislosti s účasti v soutěži, nese tento účastník.
Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem bez
zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Licenční smlouva je součástí těchto podmínek jako příloha č. 2. Odměna bude
vyplacena nejpozději do jednoho měsíce od podpisu licenční smlouvy. Touto smlouvou vítěz soutěže
postoupí zadavateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu po
neomezenou dobu. Zadavatel soutěže o návrh s autorem vítězného návrhu uzavře v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo na vytvoření
kompletního Manuálu jednotné vizuální identity města Štramberka za smluvní odměnu do maximální
výše 180 000 Kč vč. DPH dle ceny uvedené autorem vítězného návrhu. Návrh je součástí těchto
podmínek jako příloha č. 3.
Účastníkovi soutěže o návrh umístěnému na 2. místě bude vyplacena odměna ve výši 10 000 Kč
(skicovné je zahrnuto v honoráři za umístění v soutěži) a účastníkovi soutěže o návrh umístěnému na
3. místě bude vyplacena odměna ve výši 5 000 Kč (skicovné je zahrnuto v honoráři za umístění v
soutěži).
Nebude-li s vítězným uchazečem z jakéhokoli důvodu uzavřena smlouva o dílo, bude mu vyplacena
odměna ve výši 20 000 Kč (skicovné je zahrnuto v honoráři za umístění v soutěži).

Zrušení soutěže o návrh
Zadavatel je do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu oprávněn kdykoliv soutěž o návrh
zrušit. Pokud bude soutěž zrušena po termínu odevzdání rozpracovaných návrhů, je povinna je
vyhodnotit a třem vítězným uchazečům vyplatit odměny dle stanovených podmínek. V případě
zrušení soutěže o návrh budou účastníci soutěže o návrh zadavatelem informováni do 3 pracovních
dnů a vyzváni k vyzvednutí zaslaných návrhů.

Souhlas s uveřejněním
Účastníci soutěže o návrh svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže,
udělují zadavateli tj. městu Štramberku se sídlem Náměstí 9, 742 66 Štramberk, IČ: 00298468 souhlas
se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, email, telefonní číslo, za účelem propagace, vyhodnocení
a prezentace soutěže a přihlášených návrhů a to bez časového omezení. Účastníci soutěže o návrh
rovněž prohlašují, že pokud jejich návrh bude obsahovat autorskoprávně chráněná díla, pak tato díla
vytvořili osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců a disponují výhradními majetkovými právy
autorskými k těmto dílům, dále prohlašují, že podílela-li se na tvorbě těchto děl třetí osoba, disponují
soutěžící veškerými majetkovými autorskými právy, jako by díla vytvořili sami a dále bezúplatně
poskytují zadavateli nevýhradní, co do množství, místa a času, neomezené právo ke všem způsobům
užití autorskoprávně chráněných děl obsažených v soutěžní práci za účelem propagace, prezentace a
vyhodnoceni soutěže a prezentace přihlášených soutěžních prací. Tímto nejsou dotčena příslušná
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zadavatel se zavazuje k
ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný z návrhů, ani jeho část, ke svým zájmům,
mimo použití pro katalog a výstavu návrhů, pro informační a prezentační účely bez časového a
teritoriálního omezeni.

Navrácení návrhů
V případě zrušení soutěže o návrh budou účastníci soutěže o návrh zadavatelem Informováni do 3
pracovních dnů a vyzváni k vyzvednutí zaslaných návrhů. Po skončení soutěže o návrh rozešle
zadavatel do 5 pracovních dnů oznámení o výběru vítěze soutěže všem účastníkům soutěže o návrh.
Zároveň vyzve účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy nebyly vybrány, k jejich převzetí.

Doplňující informace
Zadavatel doporučuje zájemcům o účast, aby se před podáním přihlášky podrobné seznámili s
kompletními soutěžními podmínkami. Pokud zájemci o účast v soutěžních podmínkách narazí na
případné nejasnosti, mohou požádat o upřesňující informace formou písemného dotazu
adresovaného kontaktní osobě, a to nejpozději do čtvrtku 31. května 2018. Zadavatel všechny
položené dotazy zpřístupní spolu s odpověďmi na svých internetových stránkách. Na dotazy učiněné
po stanovené lhůtě zadavatel nebude reagovat.

Požadavky pro kompletní Manuál JVI města Štramberka
Vítěz soutěže, se kterým Rada města Štramberka uzavře smlouvu o dílo, vyhotoví grafický
manuál jednotného vizuálního stylu města Štramberka, který bude obsahovat následující
náležitosti:
ČÁST A - Značka, logotyp, písmo, městské symboly
a) městské symboly
• heraldický znak —ke stávajícímu znaku a jeho popisu definovat barvy, proporční schéma,
ochrannou zónu, černobílé vyobrazení znaku (pozitiv —negativ)
• vlajka, prapor—ke stávajícímu definovat barvy, proporční schéma, ochrannou zónu
Náhled heraldického znaku a vlajky jsou součástí Přílohy č. 6.
b) značka a logotyp
 základní barevná varianta
 černobílé provedeni (pozitiv —negativ)
 proporční schéma (síťový rozkres)
 ochranná zóna
 rozměrová řada (se stanovením minimálního rozměru užití logotypu)
 definice barev
 logo na plochách s různou barvou, vzorem a tonalitou
 základní písmo
 doplňková písma
 zakázané varianty užití
ČÁST B - Administrativní a merkantilní tiskoviny k realizaci
•
•

•
•
•
•
•
•

dopisní papír - osobní dopis starosty — vyveden v barevném, černobílém provedení a
slepotisku
dopisní papír - dopis pro výkon samostatné působnosti pro potřeby vedení města dopisní hlavičkový papír, vyveden v barevném a černobílém provedení se
zakomponovaným znakem města
dopisní papír - úřední dopis pro výkon samostatné působnosti - dopisní hlavičkový papír,
vyveden v barevném a černobílém provedení se zakomponovaným logotypem
dopisní papír - úřední dopis pro výkon přenesené působnosti - dopisní hlavičkový papír,
vyveden v barevném a černobílém provedení se zakomponovaným logotypem
universální hlavičkový papír vyveden v barevném a černobílém provedení se
zakomponovaným logotypem
vzor pozvánky na jednání - vyveden v barevném a černobílém provedení se
zakomponovaným logotypem
vzor zápisu z jednání pro výkon samostatné působnosti - vyveden v barevném a
černobílém provedení se zakomponovaným logotypem
univerzální vzor objednávky - vyveden v barevném a černobílém provedení se
zakomponovaným logotypem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzor vnitřního sdělení - vyveden a černobílém provedení se zakomponovaným logotypem
obálky ve formátech C6, DL, C5 v barevném, černobílém provedení a slepotisku
vzor vizitky starosty případně i se zakomponovaným znakem města
vzor vizitky zaměstnance městského úřadu se zakomponovaným logotypem
jmenovka zaměstnance městského úřadu se zakomponovaným logotypem
vzor služebního průkazu zaměstnance městského úřadu (průkaz s fotografií)
kulaté razítko - Město Štramberk
hranaté razítko – Městský úřad Štramberk
označení vozidel MÚ Štramberk
Roll-up (výška 200 cm. šířka 120 cm)

ČÁST C Multimediální aplikace
•
•
•

elektronická pošta (e-mailová signatura)
prezentace PowerPoint (titulní strana, obsah, I. strana vlastní prezentace, závěrečná
strana)
elektronické masky (Word)

ČÁST D Prezentační a dárkové předměty
•

inspirativní ukázka použití na několika typech prezentačních a dárkových předmětů
(např. tričko, hrneček, propiska, ...)

ČÁST E Orientační systém
•

•
•

interiér budov – typografické ztvárnění informačních cedulek a tabulí (označení kanceláři:
číslo kanceláře, název oddělení/úseku, jména pracovníků v kanceláři, označení patra:
název oddělení/úseku, centrální informační tabule o umístění oddělení na budovách)
exteriér budov - typografické ztvárnění informačních cedulek a tabulí (označení budov:
Městský úřad Štramberk)
navigační orientační systém

Složení poroty
Členové:
MgA. Pavel Kozubík – odborník
MgA. Tomáš Macíček - odborník
Ing. David Plandor, Ph.D. – zástupce města, vedení města
Jaroslav Baďura – zástupce města, rada města
Mgr. Dominik David – zástupce města, komise RM
Náhradníci:
Karel Turek – zástupce města
Zadavatel si vyhrazuje dle potřeby jmenovat či odvolávat členy hodnoticí komise.
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