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YýzvakpředloŽení nabídkypro poskýnutí služeboblasti mediallzace apropagace
projektu

,,Ztepšenípraxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí
prostřed n ictv ím s pec i a l i zace,,

Níže uvedený zaóavate| Vás tímto vyzývá k podríní nabídky v řizeni zadávaném mimo zákon
č.I3.712006
SL., na zakázku financovanou z Norských fondůprostřednictvímNadace open Society
Fund Praha v plogramu ,,CZI2 Up|atřlovaníhlediska rovných příležitostíŽen a mužůa podpora
slaďovaní pracovního a soukomého živoÍa l Domácí násilí a násili založené na pohlaví
Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance / Domestic and Gender-based
Violencď..

údaiezadavatele:
1. IdentiÍikační
ZadavaÍe]':

centerČR(APIC)
intervenčních
Asociacepracovnílrů
K Chatám22,4o340 ÚstínadLabem_ Skorotice

Jednající:

Mgr. MartinaVojtíšková'předsedkyněAPIC

IC:22'7223'78
Telefon:472 743 835
E-mai1: specialista.dmn(glseznam.cz

ředmětu yeÍeinézakíz
praxe při prevenci'
Název veřeinézakiízkv: Zpracováni a realizace PR strategieprojektu ,,Zlepšení
iilentffikaci a potíránídomácíhonásilí prostřednictvímspecializace,,
Sb.
rozsahumimo ziíkonč.13712006
Druh zakázky..Zakázkama1ého
centÍav Čn 15 60 a)' zžtk'č. 108/2006Sb.) a
Předmět zakrízkv:Propagaceslužbyintervenční
praxe při prevenci, identifikaci a potíránídomacíhonásilí prostřednicním
projektu ,'Zlepšení
trváníprojektu(od 1.4.2015do 30.4.2016)
specializace,,,a to po dobutřináctiměsíců
specidlizoce,,
a potírónídomócíhonósilíprostřednictvím
proxepři prevenci,identiÍikaci
Projekt,,ztepšení
je
fondů.
z Norských
který financován
šanci,
podpoři|a
Nadaceopen societyFundPrahaz programuDejme(Že)nám

z.s.
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Anotace projektuje uvedena v příloze tohoto dokumentu.
ZpÍtsobzadávaciho Íizeni:Řízenímimo zákon č. 13712006Sb. s přímým oslovením pěti zájemců,
kteří nabíZejípožadované
plněnína trhu.

Lhůtapro podání nabídek:
Lhůtapro doručení
nabídekjednotlivých
zájemcůje nejpozdějido:
20'bíezna2015do 13:00
Nabidky posilejte na kontaktní email specia1ista.dmní@seznam.cz
a současněv originále na
adresu sídlaAPIC k rukám předsedkyněasociace.

3. Specifikace zakízkv
Zadavate|je spo1ekorganizací,
kteréposkytujípomoc obětemdomácíhonási1ía obětemtrestných
činův CR, včetněposkýovžnizák|adních
prál'rrích
služebsouvisejících
s toutopomocí.
ZadavatelpoptáváslužbyPR agenturypro naplněníprojektové
aktivity,jejížpodstatouje:
-

propagace
sluŽebinteffenčnich
centerv ČR

-

a vy|vořenímediálníkampaněpotřebnépro zavedenícelorepublikové
systémové
změny
problematikydomácíhonásilí
v řešení

Týo s1užbybudou poskytovany.po dobu třinácti měsíců,kdy zájemce musí zajistit úzkou
spoluprácise zadavatelema vývořit komp1etní
mediálníobrazprojektu.
Součástí
zakázkyje kompletnízajištění
medializaceprojektuzahmující
kreativnía DTP práce,
jednání
texty,
s noviniířia zástupcimédií,osloveníVIP osobností'
mediálníplránovaní
a nákup,
produkční
práce,přípravaspotů,náwh a rozšíření
webhostinguAPIC.
jednats médiia
Přičemžúspěšný
zájemcemusínabídnout
příprar,umateriálůpro ruznétypy médií,
zajistit publlcituprojektu.
Úspěšnýzájemcemusíakceptovatetickýkodex zadavaÍe|e.

proxe při prevenci, identiÍikocia potírónídomócího nósilí prostředníctvímspecializace,,
Projekt ,,zlepšení
podpořila Nadaceopen soclety Fund PrahaZ programuDejme (že)námšanci,kterýje financovánz Norskýchfondů.
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4. Hodnotícíkritéria
v odstavcič'4, budouhodnoceny
nabídky,kterébudousplňovatpodmínkyuvedené
Předložené
kritérií:
komisína ziíkladěnásledujících
hodnotících
tříčlerrrrou
-

cena

-

sektoru
zkušenostiPR agenturyv oblastipropagaceneziskového

-

zkušenostiPR agenturyv obiasti komunikaces ruznými t1py médií

-

skupiny
na riznévěkovéa cí1ové
zaci|enipropagacena druhymédií,kterájsou zunéÍena

-

schopnost přizpůsobit se specifickým požadavkůmzadavate|ev oblasti propagace řešení
na práci
cittivéhotématudomácíhonásilí tak, aby byla dodrŽenaetická pravidla zaméÍená
domácímnásilím.
s cí1ovouskupinou,kteroujsou osobyohrožené

rozhodujícívliv při ýběru zpracovatelePR bude mít početnabizenýchaktivit, v riiLrnci
PŤičemž
propagaceslužby intervenčnícentra v CR i propagacejednotlivých aktivit projektu,jejich
různorodost,
kreativitaa cenovánabídka.

nabízející
bude
nabídek,přičemž
Hodnocenínabídkyproběhrredle metodikyvýběruz předloŽených
mít možnostse v případěnesouhlasus rozhodnutímkomise odvo1atproti rozhodnutíkomise do
deseti dnů ode dne, kdy mu bude sdě]envýsledek rozhodnutí.Případnéodvolaníposí1ejte
v originálena adresu
podoběna kontaktníemail specialista.dmn@seznam.cz
a současně
v písemné
sídlaAPIC k rukámpředsedkyněasociace.

ManinaVojtíŠková
Mgr.
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prdXe při prevenci, ÍdentiÍikaci
Projekt ,,Zlepšení
a potírónídomócího nósilíprostřednictvímspecializoce,,
podpoři|aNadaceopen society Fund Prahaz programuDejme (že)námšanci,kterýje financovánz Norskýchfondú.
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