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Identifikace zadavatele: Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 33501 IČO: 00256986  
Osoba zastupující zadavatele: PhDr. Pavel Kroupa, místostarosta Tel: 371 519 713, email: 
pavel.kroupa@urad-nepomuk.cz  
 
 
1. Bližší vymezení předmětu soutěže 
 
Předmětem této veřejné soutěže jsou zpracování grafického návrhu a struktury následujících 
komunikačních nástrojů města, které procházejí kompletním redesignem: 

 web 

 facebook 
 

Cílem soutěže je vybrat pro město Nepomuk dodavatele grafických služeb, webdesignéra a 
webmastera, kteří budou s městem dlouhodobě spolupracovat na základě smlouvy o spolupráci a 
jednotlivých objednávek.  
 
Webové stránky města www.nepomuk.cz poskytují informace o městě Nepomuk, úřadu a 
samosprávě, životu ve městě i o blízkém okolí. Facebook stránka Nepomuk nedávno přešla do správy 
města a začíná sloužit jako průběžný komunikační kanál směrem k občanům města Nepomuku.  
 
Město Nepomuk je partnerem projektu KOMPAS – komunikace a participace samozřejmostí 
realizovaného Centrem pro komunitní práci západní Čechy z.s. za podpory grantu z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. V rámci tohoto projetu Nepomuk prochází komplexní 
změnou svých základních komunikačních nástrojů směrem k veřejnosti. Východiskem pro změnu 
komunikačních nástrojů je analýza dostupná na http://www.cpkp-zc.cz/mistni-udrzitelny-
rozvoj/2015-2016-kompas-komunikace-a-participace-samozrejmosti/.  
 
 
2. Technická specifikace předmětu soutěže 
 
Front page (úvodní stránka) webu www.nepomuk.cz – nová grafická podoba úvodní strany. 
Facebook page – profilový obrázek a úvodní fotka /cover photo dle standardní velikosti pro službu 
facebook.  
Základní rozvržení struktury stránek 
 
 
3. Bližší vymezení přihlášky do soutěže  
 
K účasti v soutěži bude vyzváno celkem 6 subjektů - webdesignérů / grafických studií. Je přípustné, 
aby se zúčastnil i nevyzvaný uchazeč. Přihláška do soutěže musí obsahovat: 
- návrh front page (úvodní stránky) webu www.nepomuk.cz  (ve variantách desktop a mobilní 

zařízení) 
- návrh profilového obrázku a úvodní fotky/cover photo pro Facebook page Nepomuk 
- základní rozvržení struktury stránek 
- stručný komentář ke zvolenému řešení v rozsahu nejvýše 1 normostrany – 1800 znaků. 
- uvedení jména/obchodní firmy dodavatele a programátora softwarového řešení webových 

stránek vč. typu redakčního systému 
- cenovou nabídku na zpracování kompletní nové grafické podoby webu vč. FB profilu 
- cenovou nabídku na dodávku redakčního systému a výstavbu webových stránek 
- referenční práce, optimálně web obce či větší veřejné instituce 
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Přihlášku do soutěže je nutno doručit e-mailem na adresu pavel.kroupa@urad-nepomuk.cz do 
12.2.2016, 15:00 hodin ve formátu PDF.  
 
 
4. Porota 
 
Porotu tvoří: členové Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuk. 
 
 
5. Skicovné, platební podmínky 
 
Za zpracování návrhu dle podmínek zadání (viz článek 3.) uhradí zadavatel vyzvanému zhotoviteli 
skicovné ve výši 1000 Kč vč. DPH. Úhrada bude na základě vystavené faktury na zadavatele, která 
bude doručena k rukám PhDr. Pavla Kroupy jako osoby zastupující zadavatele. Doba splatnosti 
faktury nesmí být kratší než 14 dnů od doručení.  
 
 
6. Hodnocení a výběr vítězného návrhu 
 
Návrhy zpracované a zaslané dle zadání v bodu 3 budou hodnoceny porotou z těchto hledisek (která 
mají přibližně stejnou váhu): grafická kvalita, originalita a přehlednost výtvarného řešení; struktura 
stránek, přičemž bude přihlíženo zejména k funkci městského webu (viz čl. 7); vlastnosti zvoleného 
redakčního systému; výše cenových nabídek (na grafické práce a programování).  
 
 
7. Navazující kontrakt 
 
Předpokladem je, že vítěz soutěže bude spolupracovat na navazujících pracích: 
a) komplexní rekonstrukce stránek www.nepomuk.cz, kde bude východiskem pro další práci návrh 

homepage ze soutěžního návrhu, kdy cílem jsou plně responzivní a zároveň maximálně 
interaktivní (zapojení veřejnosti podporující) městské stránky splňující zároveň parametry 
oficiálních stránek obce s rozšířenou působností.  

b) Dlouhodobá spolupráce při údržbě a správě webových stránek města. 
 
 
8. Další ujednání 
 
Město Nepomuk si vymezuje právo ukončit soutěž bez navazujícího kontraktu (viz článek 7). 

 
 
 
 
 
        PhDr. Pavel Kroupa, místostarosta 
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