Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref. No: 0224003697

Vyřizuje/Responsible, tel.: Neubergová, 220 112 734

Dne/Date: 6. 10. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Reklamní agentura
jednací řízení s uveřejněním
Z2017-024718

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace, které tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 136/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dotaz č. 28
Prosím o poskytnutí design manuál z důvodu přípravy nabídky k výše jmenované veřejné zakázce.
Odpověď č. 28
Viz odpověď č. 25 (Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5). Grafický manuál pro českou i anglickou verzi loga je
ke stažení na: https://ftp.cah.cz/WebInterface/login.html
Username: cnlogdata10
Password: Reklamni*3697

Dotaz č. 29
III.Kreativní návrh, Část
jednotlivých kategorií?

B

–

Aeroparking

(B2C)

- Jaká

je

sezonní

obsazenost

parkoviště dle

Odpověď č. 29
V této fázi nepokládáme za nezbytné ke zpracování zadání, nebudeme tedy poskytovat.
Dotaz č. 30
III. Kreativní návrh, Část B – Aeroparking (B2C) - Jak se řeší škoda způsobená na parkovišti letiště?

Odpověď č. 30
V této fázi nepokládáme za nezbytné ke zpracování zadání, nebudeme tedy poskytovat.
Dotaz č. 31
III. Kreativní návrh, Část B – Aeroparking (B2C) - Které z okolních parkovišť považujete za svou
přímou konkurenci?
Odpověď č. 31
Všechna parkoviště v přiměřené dojezdové vzdálenosti letiště.
Dotaz č. 32:
III. Kreativní návrh – Jaká je definice kreativního návrhu?
Odpověď č. 32:
Jedná se o vizualizaci Vaší kreativní představy jak komunikačně podpořit image LP a vybrané produkty.
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