
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy - vzor harmonogramu

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Předání požadavků na dopracování soutěžního návrhu ze strany Objednatele  (schůzka)

Zapracování doporučení a finalizace konceptu

Odevzdání finálního konceptu

Výběr nejvhodnějšího úložiště (schůzka)

Vytvoření přehledné struktury pro práci s úložištěm

Předání přístupu vybraným zástupcům Zadavatele

Vytvoření prezentace a krátkého videa představujícícho novou vizuální identitu

Představení vizuální identity zástupcům města (osobní prezentace v sídle Objednatele)

Představení vizuální identity široké veřejnosti (osobní prezentace v KC Svoboda)

Předání upřesněného zadání a harmonogramu Části 4 ze strany Objednatele (schůzka)

Probíhá práce na jednotlivých výstupech

Odevzdání jednotlivých částí (harmonogram bude upřesněn Objednatelem)

Dokončení realizace Části 4

Předání upřesněného zadání Části 5 ze strany Objednatele (schůzka)

Probíhá práce na jednotlivých výstupech

Odevzdání Grafického manuálu

Zpětná vazba ze strany Objednatele (schůzka)  

Dodání kompletní Části 5

Zaškolení odpovědných pracovníků, externího grafika a dalších osob (schůzka)

Předání upřesněného zadání a harmonogramu Části 7 se strany Objednatele

Spolupráce při vytvoření strategie rozpracování vizuální identity (2 schůzky s interním týmem)

Supervize při samostatném zpracování první sady výstupů interním týmem města

prosinec

Část 1 - Dopracování soutěžního návrhu

Část 2 - Nastavení úložiště pro správu vizuální identity

Část 3 - Představení nové vizuální identity

Dílčí platba ve výši 100.000 Kč bez DPH (na základě zaslané faktury)

červenec srpen září říjen listopad

Část 4 - Vytvoření konkrétních výstupů nové vizuální identity

Mimo výše definované části Díla je součástí zakázky také 50 hodin na vytvoření dalších výstupů nové vizuální identity a 50 hodin na širší art direkci projektu. Vznikne-li po předání kompletního, tj. řádně 

provedeného Díla a vyčerpání výše zmíněných 100 hodin sjednaných v rámci zakázky v Příloze č. 1 na straně Objednatele potřeba provedení dalších dodatečných prací v souvislosti s Dílem nad rámec zakázky 

(zejména dodatečné konzultace, art directing či dodatečné práce týkající se Díla, které upravuje Smlouva o dílo), zavazuje se vítěz k jejich provedení na základě objednávky Objednatele, a to za odměnu ve výši 

1 000 Kč bez DPH za hodinu. Tato odměna bude zahrnovat veškeré náklady vč. cestovného.

Součástí zakázky je i zapracování připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele. Pokud v průběhu projektu dojde k dílčím změnám v povaze jednotlivých výstupů, mohou být po společné dohodě 

vyhlašovatele a realizátora výstupy zaměněny/nahrazeny za výstup jiný v adekvátním rozsahu.

Část 5 - Grafický manuál

Část 6 -  Implementace a školení odpovědných osob

Dílčí platba ve výši 160.000 Kč bez DPH (na základě zaslané faktury)


Část 7 - Koordinace a supervize další implementace vizuální identity

Dílčí platba ve výši 60.000 Kč bez DPH (na základě zaslané faktury)


Dílčí platba ve výši 160.000 Kč bez DPH (na základě zaslané faktury)



