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OBJEDNÁVKA:

„ADAPTACE VÝSTAVY URBANIA PRO OBJEKT BÝVALÉ KÁZNICE V BRNĚ –
GRAFICKÁ PRODUKCE“

Vážený pane
v návaznosti na výsledek veřejné zakázky malého rozsahu: „ADAPTACE VÝSTAVY URBANIA PRO
OBJEKT BÝVALÉ KÁZNICE V BRNĚ – GRAFICKÁ PRODUKCE“ objednáváme níže uvedené služby
v tomto rozsahu:
Grafická produkce (podrobně viz příloha 1: Prováděcí dokumentace „Adaptace výstavy URBANIA pro
objekt bývalé káznice v Brně“):
-

Stávající grafika na prvcích mobiliáře bude celkově obnovena. Dodavatel zajistí výrobu grafických
prvků (řezaná samolepící folie) dle požadavků tiskových dat.

-

Podlahová grafika – na podlahu budou instalovány prvky ze samolepicí folie v požadovaném
rozsahu dle výkresu grafické aplikace. Jedná se především o lineární prvky nepřerušitých i
přerušitých (komponováno s kruhových terčů) čar. Dřevěná podlaha nebude instalací a deinstalací
samolepicí fólie fyzicky poškozena.

-

Na všechny grafické prvky je požadován typ folie, který dostatečně reaguje na UV světelný zdroj. V
předchozích instalacích se osvědčila folie tohoto typu: Intercoat white mat 1441 P/C. Dodavatel
předloží vzorek folie ke zkoušce UV světla, tak aby byl vybrán správný typ.

Předpokládaný harmonogram plnění:
-

-

Předpokládaný termín pro grafické práce na místě – polep exponátů a podlahy - 23. - 31. 8. 2021
Testovací provoz výstavy – 1.- 2. 9. 2021
Vernisáž výstavy pro odborníky a novináře – čt 2. 9. 2021
Provoz výstavy URBANIA pro veřejnost - 6. 9. 2021 – 3. 10. 2021
Deinstalace (odstranění polepů podlahy) – 4.-5. 10. 2021

Součinnost s dalšími dodavateli / realizátory
V rámci instalace a celkového zprovoznění výstavy URBANIA pro veřejnost musí dodavatel poskytovat
součinnost a spolupracovat se zástupci a pracovníky jednotlivých subjektů, které se na celém procesu
podílejí. Jedná se o následující typy činností a jednotlivých subjektů, které je budou realizovat:
-

Dovoz, rozmístění a repase jednotlivých výstavních exponátů / stanovišť
Zajištění technické konstrukce a zatemnění výstavního prostoru
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-

Instalace osvětlení, AV techniky
Grafické práce (polep podlahy, exponátů)
Programování a oživení výstavních exponátů, osvětlení a AV techniky
Autorský dozor tvůrců výstavy

Předpokládá se společné koordinační setkání – on-line přes MS Teams a následně na místě – pondělí 2.
8. 2021.
Rozpis jednotlivých položek v rámci realizace zakázky (dodání včetně dopravy a instalace/nalepení a
deinstalace/odlepení grafických prvků):
č.
název položky
položky
GP1
Soubor grafických
polepů - plotrem
řezaná grafika, viz
výkres
GP2

Soubor grafických
polepů - tečkovaná
čára - plotrem
řezaná grafika, viz
výkres

GP3

Soubor polepů na
podlahu - 10 ks
grafických terčů,
pozic návštěvníka plotrem řezaná
grafika viz tisková
data.
Soubor polepů na
mobiliáři. 8ks
kruhový terč Ø
60cm. 16ks text 80 x
40cm. 20ks drobná
popiska. plotrem
řezaná grafika viz
tisková data.
Promítací terč vč.
polepu

GP4

GP5

materiál

rozměr
mm
samolepící fólie viz
bílá matná,
výkresová
plná čára tl
část
70m, typ viz
zpráva
samolepící
viz
fólie, tečkovaná výkresová
čára, typ viz
část
zpráva, tečky Ø
150mm, sv.
vzdálenost
120mm
samolepící
průměr Ø
fólie, typ viz
600
zpráva, kruhový
tvar, viz tisková
data

barva počet cena v Kč
ks
bez DPH
bílá
1
3 682,00 Kč

výše DPH
21%
773,22 Kč

bílá

1

7 928,00 Kč

1 664,88 Kč 9 592,88 Kč

bílá

1

7 033,00 Kč

1 476,93 Kč 8 509,93 Kč

samolepící
fólie, typ viz
zpráva, kruhový
tvar, viz tisková
data

bílá

1

14 359,00 Kč 3 015,39 Kč 17 374,39 Kč

1

16 558,00 Kč 3 477,18 Kč 20 035,18 Kč

kruhová deska průměr
na závěsu z
⌀3000
ocelových
lanek, tenká
deskovina
(např MDF)
podložená
dřevěným
rámem(KV
hranoly), polep
terče samolepící folie
matná s
potiskem
(černá na bílé
folii)

CENA BEZ DPH:

49 560 Kč

DPH (21%):

10 407,60 Kč

CENA CELKEM S DPH: 59 967,60 Kč
TERMÍN PLNĚNÍ:

do 5. 10. 2021
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celkem v Kč
vč. DPH 21%
4 455,22 Kč

MÍSTO PLNĚNÍ:

prostor kaple v areálu bývalé káznice na ul. Bratislavská 68, 602 00 Brno

ÚHRADA:

fakturami po ukončení prací (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v
této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Originál faktury, prosím, zašlete na
adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte „Odbor strategického
rozvoje a spolupráce“.

S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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