Příloha 4.1 Instrukce pro dodavatele VZ Realizace expozic ve Vlašském dvoře ČÁST 1 – Vybavení
expozic a interiéru Vlašského dvora
Místo: Kutná Hora, Vlašský dvůr čp. 552
Adresa: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Katastrální území: Kutná Hora [677710]
OBJEKT JE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU: ČÍSLO REJSTŘÍKU: 11747/2-1043
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Instrukce pro dodavatele byly vyhotoveny na základě Návrhu a programové náplně expozic, autor:
Společnost Expozice Vlašský dvůr (ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, 320 16 Plzeň DIČ: CZ2632410; ATELIER
SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň DIČ: CZ25229869)

Pro dodavatele expozic je závazná Dokumentace pro zadání VZ 51 Část 1 Vybavení expozic a interiéru ve
Vlašském dvoře (Příloha 3.1). Všechny prvky jsou v dokumentaci vedeny pod unikátními
alfanumerickými kódy (například 07 M), kde číslo znamená umístění a písmeno přináležitost k typu
expozičních prvků - M Audiovizuální a multimediální prvky (VZ 51 Část 2), F Film, zvuk, jiná náplň (VZ 51
Část 3), I Instalační prvky, E Prvky elektro, G Prvky grafiky, P Expoziční prvky, V Prvky interiérového
vybavení.
Dokumentace pro zadání (Příloha 3.1) obsahuje půdorysná schémata uspořádání expozic, specifikaci
prvků I, E, G, P a V a architektonicko-výtvarný prováděcí předpis. Umístění jednotlivých prvků expozic je
znázorněno v půdorysných schématech uspořádání expozic. Specifikace prvků uvádí jejich závazné
charakteristiky a v některých případech i odkazy na příslušná místa Scénáře expozice a Literárního
scénáře. Pro výrobu prvků skupiny I Instalační prvky je navíc závazný Architektonicko-výtvarný prováděcí
předpis.
Celkový charakter expozic, jejich provozní funkčnost a návaznost jednotlivých částí je určena Scénářem
expozice. Obsahová náplň expozic je závazně určena Literárním scénářem (především skupiny prvků I
Instalační prvky a G Prvky grafiky), veškeré prvky skupiny G musí být v souladu s Návrhem vizuálního
ztvárnění. Dodavatel je povinen postupovat při výrobě a instalaci v souladu s Dokumentací pro zadání,
Scénářem expozice (Příloha 2a), Literárním scénářem (Příloha 2b) a Návrhem vizuálního ztvárnění
(Příloha 2c).
Veškeré prvky skupiny G musí být před vydáním a instalací odsouhlaseny autorským dozorem a
schváleny zadavatelem. Dodavatel je povinen v dostatečném časovém předstihu předložit vzorky
materiálů a výrobků požadované autorským dozorem.
Pro veškeré prvky skupiny P a I bude v dostatečném časovém předstihu zpracována dílenská
dokumentace, která bude před zahájením výroby prvků odsouhlasena autorským dozorem a schválena
zadavatelem. Zhotovení dílenské dokumentace je součástí ceny příslušného prvku.

V rámci této zakázky nebudou realizovány následující prvky (zmíněné v přílohách 2 a 3):
•
•
•
•
•

Instalační prvky I: 22, 23, 73, 81
Prvky elektro E: 22, 23, 73
Prvky grafiky G: 14, 14a, 14b
Expoziční prvky vybavení P: 14, 65, 73
Prvky interiérového vybavení V: 47, 85

