
 

  

 

 Hodonín, 17. červen 2018 

Výzva k podání cenové nabídky  
 vnitřní a vnější expozice a vybavení "KTC" 
V rámci realizace projektu Toulky po naftařském příhraničí, podpořeného z prostředků EU 
z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, 
vás žádáme o vyhotovení cenové nabídky na vybudování vnitřní a vnější expozice a 
vybaveni kontaktního turistického centra v budově Muzea naftového dobývání a geologie v 
Hodoníně.  

Předmět poptávky 

Předmětem poptávané zakázky je: 

1. dodávka a instalace vybavení Kontaktního turistického centra a vnitřní expozice 
muzea, konkrétně se jedná o: dodání a instalaci nábytku a osvětlení specifikovaného 
v příloze 2 

2. vybudování vnějšího geoparku, konkrétně: vybudování pochozí plochy 75 m3 
z drceného kameniva (32/16 a 16/4) částečně na textilii, doprava a usazení 5 skupin 
kamenů 0,5-1,5t 

3. výroba a instalace informačních cedulí  

• 4 ks vnější panel (usazení do výklenku zaslepených oken na vnější straně budovy 
              rozměry 2,1 x 1,1 m - barevný potisk (fotografie, grafika, písmo) na plech nebo 
 jinou navrž.podložku 

• 6 ks vnitřní panely (alternativně tisk na fotoplátně a rám nebo na navržené 
podložce), grafika, fotografie , písmo, rozměry  1,1 x 1,4 m 

• 2ks   informační cedule - loga, tisk  (do 500 písmen, loga)  rozměry 0,9x 1,2 m 
• panel (mapa) do vnitřního prostoru  na podložce, kterou navrhnete) - grafika, 

fotografie  - rozměry 2 x 2,5 m 
• nápisy na stěnu - prostorová písmena -  barva černá, samolepicí ( materiál 

neurčen) velikost  výška písma  cca 15 cm, počet písmen 150 (cca) 
• samolepicí folie na stěnu - fotografie  rozměr  2,5m x 1,5 m) 
• text  cca  200 písmen, velkost výška :8-10 cm (samolepicí) prostorové nebo jen 

fólielze navrhnout alternativní řešení) 
 
 Obsah a grafickou podobu dodá zadavatel 
 

Design vybavení by měl být v souladu s architektonickou studií (viz Příloha 1). K poptávce 
přikládáme také položkový přehled a částečnou specifikaci (Příloha 2) a fotografie místa 
realizace (Příloha 3).  

Místo realizace zakázky: Muzeum naftového dobývání a geologie, Kasárenská 1022, 695 
01 Hodonín 

Doba realizace: červen 2018- listopad 2019 (dle domluveného harmonogramu) 

Prosíme o vyhotovení cenové nabídky, která bude obsahovat celkovou cenu v Kč, 
včetně DPH. Cenovou nabídku prosím zašlete emailem na adresu: 
benadova.pavla@gmail.com a mng.hodonin@seznam.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se 
obracejte na níže uvedené kontaktní osoby. 

Kontaktní osoba: Pavla Benadová, tel. 737 447 594, email: benadova.pavla@gmail.com 
            Stanislav Benada, mob. 604413665, e mail s.benada@seznam.cz 



 

  

 

 

Příloha 2: Položkový přehled a specifikace 
 

VNITŘNÍ EXPOZICE - VYBAVENÍ 
Položka MJ počet 

MJ 

Zařizovací předměty - mobiliář 

Lavice na sezení sklopná (přízemí), š. 900 mm ks 1 
Lavice na sezení (mezipatro), š. 3200 mm ks 1 
Stojany na informační materiály ks 2 
Nástěnný regál (za recepcí) ks 1 
Modernizace pultu recepce ( opláštění nerez, desky, šuplíky) ks 1 
Židle (recepce) ks 3 
Stolní počítač, včetně klávesnice a myši ks 1 
Kancelářská židle ks 1 

Funkční prvky a dekorace 
  Informační panely v prostoru schodiště (rozměry 1,1x1,4m; tisk) ks 6 

Informační panely v prostoru recepce  ks 2 
Název nad vstupem  ks 1 
Informační cedule u vstupu (0,9x1,2m; tisk?) ks 2 
Navigační cedule ( vstup, východ, výstava, přednáškový sál) ks 4 
Navigační cedule ( sbírky, šatna) ks 2 
Nástěnná mapa regionu (1 ks - mapa 2 x 2,5 m (jedna dovnitř, tisk) ks 1 
Textové dekorace (citáty umístěné na zdech), podkladový výmalba akce 1 
Rám obrazu ks 1 
Obraz nad vstupem, do sbírek + podkladová výmalba ks 1 

Osvětlení 
  Návrh, dodávka a instalace hlavního osvětlení prostoru akce 1 

Vnější expozice - Vídeňská pánev / Geoparčík   

Informační tabule (rozměry: 2,1x1,1m; tisk) 3 ks ks 4 
Nástěnná mapa regionu (rozměry: 1x2,1m; tisk) 1ks ks 1 
Dovoz a instalace horninových exponátů (bloků) pro geopark (rozměry cca 
1,5x2m; hmotnost cca 0,4-1,5t) ks 6 
Pochozí plocha cca 75 m2 (částečně textilie, drcený kámen 32/16,16/4, 
usazení bloků. vč. popisek ks 1 

 

 


