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4. září 2012 
 
D: Specifikujte prosím prostředky propagace projektu  

– billboard (velikost, provedeni, barevnost, umístění), 
– pamětní deska (velikost, provedeni, barevnost, umístění),  
– informační brožury (barevnost, typ papíru, oboustrannost, poměr textu a obrázku) vč. 

zpracování textů, grafického ztvárnění a tisk, ve formátu skládané A4 (5 000 ks) 
O: billboard bude barevný, provedení dle požadavků OPŽP (investor, zhotovitel, TDI, náklady, 

název akce, fotografie objektu, loga dle pravidel pro publicitu), rozměr 2400 × 1200 mm, 
umístění na konstrukci 

 
pamětní deska – barevná, rozměry 300 ×400 mm, barevná, plastová deska, umístění na 
budově 

 
informační brožura – 1/3 A4, oboustranný barevný tisk, papír křída 135 g/m2, náklad 5000 ks 

 
D: Jaký je předpokládaný termín realizace projektu. V žádosti je uveden termín ukončení 

realizace 30.10.2012. Platí tento údaj? Bude se tedy podávat pouze jedna závěrečná žádost o 
platbu? 

O: NE – projekt je teprve v začátcích. 
 
D: Kontrola zjišťovacích protokolů. Jaká kontrola je požadována? Za správnost zjišťovacích 

protokolů je zodpovědný dodavatel a TDI. Je předmětem i kontrola skutečně provedených 
prací (fyzicky) uvedených v zjišťovacím protokolu? 

O: NE – kontrolou je myšlena správnost jejich vyhotovení – podpisy oprávněných osob apod. 
 
D: Kontrola oprávněnosti vystavených faktur zhotovitele? Jaká kontrola je požadována? Za 

oprávněnost vystavených faktur je zodpovědný dodavatele a TDI, který odsouhlasuje jejich 
věcnou správnost? Je předmětem i kontrola fakturovaných prací? 

O: Oprávněnost faktur je myšlena tak, zda se fa vztahují k projektu, aby nám nebyla podsouvána 
fakturace z jiných akcí 

 
D: Koordinační činnost k závěrečnému auditu a zabezpečení. Jaké činnosti v rámci zabezpečení 

jsou požadovány? Jedná se o samostatné vyhotovení závěrečného auditu projektu? 
O: Zabezpečení závěrečného auditu dle požadavků OPŽP. 
 
D: Vyjádření energetického auditora. Je požadováno zajištění jeho vyjádření včetně financování 

tohoto vyjádření (soulad realizace projektu s opatřeními navrženými v energetickém auditu)? 
Pokud bychom měli uzavřít smlouvu s auditorem, potřebovali bychom na něho kontakt. 

O: EA vypracovala: Ing. Jana Bartovičová, ENERGY BENEFIT CENTRE a.s., 08/2011, 
jana.bartovicova@energy-benefit.cz 

 
D: Vyjádření projektantů realizace. Je požadováno zajištění jeho vyjádření včetně financování 

tohoto vyjádření (soulad realizace projektu s projektovou dokumentací)? To může vyhotovit 
pouze projektant. Pokud bychom měli uzavřít smlouvu s projektantem, potřebovali bychom na 
něho kontakt. 

O: Projektanta hledáme v souběžně běžící veřejné zakázce, zatím jej neznáme. 
 
D: Zpráva technického dozoru investora. Dtto jako předchozí otázky (TDI projektu) 
O: Bude předmětem další VZ (ve spolupráci s administrátorem). 
 
D: Zhodnocení z hlediska realizátora projektu (investora akce) vč. doložení ekologických přínosů 

akce. Bude se dokládat rok po ukončení realizace projektu. Pokud je požadavkem vyhotovení 
a financování v rámci této zakázky, potřebovali bychom kontakt na auditora, který zpracovával 
energetický audit projektu (nejlepší je pokud toto vyhodnocení zpracovává autor). 

O: Viz výše 
 
D: Zpracování a dodání billboardů v průběhu realizace projektu. Jedná se pouze o vyhotovení 

dle pravidel SFŽP a dodání na místo? Nebo je požadována i montáž (případné stavební 
práce)? 

O: V této chvíli se jedná pouze o dodání dle pravidel OPŽP, montáž si administrátor zadá v rámci 
VZ na dodavatele. 

 
D: Zpracování a dodání pamětní desky k realizovanému projektu. Jedná se pouze o vyhotovení 

dle pravidel SFŽP a dodání na místo? Nebo je požadována i montáž (případné stavební 
práce)? 

O: Dtto jako billboard 
 


