PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE
Identifikace veřejné zakázky
Názvy:

UTB – ART GALLERY – Projekční set II

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČ:

70883521

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Komplex projekčního setu včetně počítače a speciálního softwaru je součástí vybavení
poloprofesionální cvičné galerie realizované v rámci projektu Art Gallery UTB ve Zlíně, reg. číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460.
Projekční set má sloužit jako výuková infrastruktura používaná pro praktickou výuku předmětů
spojených s galerijním provozem, kurátorstvím a organizací výstav ve studijním programu Art
Management. Projekční set je nezbytný pro realizaci výtvarných expozic založených na videomappingu
a velkoplošných audiovizuálních prezentacích jak samostatných tak v kombinaci s prezentací klasických
výtvarných děl.
Set bude umístěn v prostorách galerie na budově U18, Štefánikova 5670, Zlín.
Projekce v galerii má pokrýt maximální plochu všech stěnových výplní bez oken, musí umožňovat
promítání jednotného obsahu stejně jako individuální autonomní prezentace. Projekční plochy na sebe
vždy nenavazují, pro projekci bude využívána také modulová výstavní paneláž, proto společně
dodávaný software projekčního setu musí umožňovat přípravu masek a odbavení vidoemappingu na
samostatně volně stojící objekty.
Přílohou předkládáme výřez z projektové dokumentace galerie včetně zakreslených silnoproudých a
slaboproudých sítí a dále technické zadání, které bylo součástí zadávací dokumentace předchozí
obdobné veřejné zakázky na uvedený předmět plnění, která byla zadavatelem zrušena. Prohlídka
samotného prostoru galerie bude součástí předběžné tržní konzultace.
V rámci dodávky požadujeme kompletní instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obslužného
personálu. Předpokládaným termínem plnění je první čtvrtletí roku 2019.

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést
předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále
jen „ZZVZ“).
Cílem předběžných tržních konzultací je seznámení dodavatelů s navrhovaným způsobem hodnocení
dle ekonomické výhodnosti nabídek, základními zadávacími podmínkami a na druhé straně získání
relevantních informací pro zadavatele o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl následně optimálně
nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky. Zadavatel uskuteční předběžné tržní konzultace dne
17. 10. 2018 v 10:00 – 14:00 na adrese zadavatele, konkrétně na Fakultě humanitních studií (objekt
„U18“), Štefánikova 5670, 760 01 Zlín.
Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat nabídku na
veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby to nenarušilo hospodářskou
soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. S ohledem na § 211, odst. 1 ZZVZ
bude zadavatel ze všech předběžných tržních konzultací provádět audio‐vizuální záznam.
Dodavatelé, kteří mají zájem o účast na předběžné tržní konzultaci, kontaktují nejméně 2 pracovní dny
předem, tedy do pondělí 15. 10. 2018 do 15:00 hod, Ing. Lenku Kubíkovou na e‐mailu:
oo@rektorat.utb.cz . Na základě této žádosti bude potvrzeno místo (konkrétní místnost) a čas
konzultace.
Zadavatel uveřejňuje předběžnou tržní konzultaci prostřednictvím vlastních webových stránek,
prostřednictvím předběžného oznámení v rámci Věstníku veřejných zakázek a dále na profilu
zadavatele.

Přílohy:
1x výřez projektové dokumentace
1x technické zadání předchozí obdobné veřejné zakázky, která byla zadavatelem zrušena
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