
SOUTĚŽ NA KREATIVNÍ ŘEŠENÍ SÁTLÉ EXPOZICE UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA V PRAZE

POLOŽKOVÝ ROZSAH ZAKÁZKY A HARMONOGRAM

Následná zakázka, kterou získá vítěz soutěže, obsahuje následující práce a k nim navázané dílčí
platby: (dílčí platby budou stanoveny před podpisem smlouvy na základě dohody s vítězem soutěže,
celková částka je neměnná a činní činí 1.250.000 Kč, v této částce je  zahrnuta cena za umístění v soutěži) 

SOUTĚŽNÍ NÁVRH
Dílčí odměna za soutěžní návrh činí xxx Kč a bude vyplacena na základě faktury vystavené po podpisu smlouvy.

ARCHITEKTONICKÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE
Stálá expozice se skládá z těchto částí:

Chodba 4.01 – 33 m2 
Votivní sál 4.02 – Vstup, Úvod s připomínkou dějin a zakladatelů muzea – 82 m2 

sál A 4.21 – Rituály a slavnosti: liturgické umění a světská reprezentace – 234 m2

sál B 4.20 – Mikrosvěty: panovnická kunstkomora  kabinety kuriozit – 148 m2

sál C 4.19 – Domov a blízkost věcí (cca 90 m2), Organický pohyb (cca 90 m2) – 196 m2

sál D 4.03 – Tělo a tělesnost: oděvní móda, šperk, reklama – 235 m2

sál E 4.09 – Moderní mobilita: lehkost designu (cca 50 m2), Pohyb stroje: sériová výroba versus umělecké řemeslo (cca 
70 m2), Pohyb obrazů: technický obraz a nová média (10 m2 a převážně stěny), Fenomén světla: světelný design a trans-
parence materiálů (cca 60 m2) – 186 m2

sál F 4.04.– Utopie a kosmos: vize ráje a futuristický design (cca 30 m2), Hra – odpoutání lidské existence (cca 50 m2) – 78 m2

Celková plocha stálé expozice ve 4. nadzemním podlaží činí celkem 1192 m2. Odhady plošných nároků pro jednotlivé cel-
ky jsou orientační - témata se mohou někdy prolínat více sály; v hrubých odhadech je počítána podlahová plocha sálů, 
bez ploch na stěnách a panelech.

Dopracování definitivního souborného grafického a architektonického řešení stálé expozice:
• zapracování připomínek a námětů zadavatele k soutěžnímu návrhu,
• konzultace grafického a architektonického řešení s kurátory stálé expozice,
• vypracování dispozičního řešení všech částí stálé expozice, 
• vypracování technického projektu pro provedení stálé expozice, 
• návrh pohybu návštěvníků,
• vypracování grafického řešení všech částí stálé expozice,
• rozpracování soutěžního návrhu do finální podoby grafického řešení všech částí stálé expozice dle zpětné vazby 

a spolupráce se zástupci UPM,
• součinnost při projednání dopracovaného návrhu se zástupci orgánů památkové péče.

 
Dílčí odměna za dopracování definitivního souborného architektonického a grafického řešení stálé expozice činí xxx,- Kč.

Vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice:
• projektová a technická dokumentace,
• specifikace prvků a materiálů, vypracování podkladů pro zadání profesantům (elektro, případná požární ochrana),
• vypracování podkladů pro vyhledání a nacenění dodavatele, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s doda-

vatelem, sestavení výkazů výměr, 
• vyhotovení kompletních podkladů pro realizaci grafického řešení stálé expozice včetně DTP prací a předtiskové 

přípravy,
• spolupráce při výběru vhodných dodavatelů.

 
Dílčí odměna za vypracování dokumentace pro provedení stálé expozice činí xxx,- Kč.
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Spolupráce při realizaci (max. 160 hodin, předpokládaný počet kontrolních dnů 20, při překročení se přistupuje k hodi-
nové sazbě 1.000 Kč za hodinu)

• dozor autora/autorů nad dodržením architektonické, grafické a celkové koncepce podle dokumentace, autorský 
dozor při stavbě dle potřeby, 

• konzultace s dodavateli v realizační fázi,
• spolupráce při ukončení a odstraňování závad.

Dílčí odměna za spolupráci při realizaci činí xxx,- Kč.

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PROPAGAČNÍ KAMPANĚ STÁLÉ EXPOZICE

Vyhotovení grafických výstupů pro propagaci stálé expozice včetně kampaně k jejímu otevření:
• 4 formáty plakátů ke stálé expozici (formát CLV, B1, A0 +1 další),
• online a tištěná pozvánka na stálou expozici (DL, DL na sklad, elektronická verze),
• 10 formátů výstupů po sociální sítě,
• 10 formátů pro tištěnou inzerci,
• 5 formátů pro online inzerci (webové bannery),
• výstup pro propagaci stálé expozice na stávajících webových stránkách UPM,
• vstupenky,
• 2 formáty letáků,
• návrh na tištěný průvodce po stálé expozici (brožua s mapkou, max. 64 tiskových stran),
• návrh propagace stálé expozice na obrazovkách uvnitř budovy (16:9),
• návrh 3 merchandising produktů ke stálé expozici.

Dílčí odměna za grafické řešení propagační kampaně stálé expozice xxx Kč.

ARCHITEKTONICKÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU KE STÁLÉ EXPOZICI

• návrh pasivních prvků a grafického řešení navigace ke stálé expozici po budově včetně dokumentace k realizaci  
a dispozičního řešení (přenosné prvky a stálé prvky - nutné specifikovat podle jednotlivých nosičů a podle umís-
tění systému v rámci budovy),

• návrh označení hlavní budovy UPM (venkovní bannery u historického vchodu, označení budovy u příchodu ze  
Široké ulice, využití levé části vstupního prostoru ze zahrady).

Dílčí odměna za architektonické a grafické řešení navigačního systému xxx Kč.

ARCHITEKTONICKÉ/UMĚLECKÉ/GRAFICKÉ ŘEŠENÍ INTERAKTIVNÍHO PRVKU V ZAHRADĚ UPM A GRAFICKÉ ŘE-
ŠENÍ NABÍDKY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

• návrh interaktivního objektu v zahradě UPM včetně dokumentace k realizaci,
• součinnost při projednání návrhu se zástupci orgánů památkové péče,
• návrh grafického řešení pracovních listů (sešit formátu A5),
• návrh grafického řešení tištěného průvodce po expozici pro děti (max. 15 tiskových stran),
• návrh měsíčního programového letáku a plakátu A4,
• návrh propagace edukačních programů na obrazovkách uvnitř budovy (16:9).

 
Dílčí odměna za architektonické a grafické řešení dětského prvku xxx Kč.

Součástí zakázky je i zapracování připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele. Pokud v průběhu pro-
jektu dojde k dílčím změnám v povaze jednotlivých výstupů, mohou být po společné dohodě vyhlašovatele a reali-
zátora výstupy zaměněny/nahrazeny za výstup jiný v adekvátním rozsahu. Pokud v průběhu práce dojde ke změnám 
v zadání, budou úpravy s tím spojené řešené jako vícepráce, a to za hodinovou sazbu 1.000 Kč bez DPH.
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HARMONOGRAM ZAKÁZKY
Harmonogram následné zakázky (kalendářní dny):

ARCHITEKTONICKÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ STÁLÉ EXPOZICE, NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU  DĚTSKÉHO PRVKU

• do 21 dnů od po podpisu smlouvy: dílčí platba ve výši xxx Kč (na základě zaslané faktury)
• do 7 dnů od podpisu smlouvy: zpětná vazba na soutěžní návrh ze strany UPM,
• do 14 dnů od sdělení zpětné vazby: zapracování připomínek a finalizace části návrhu, který byl odevzdán v soutěži,
• do 7 dnů od odevzdání soutěžního návrhu se zapracovanými připomínkami: předání kompletního zadání na všech-

ny části expozice ze strany UPM, včetně zadání pro navigační systém a dětský prvek, 
• do 7 dnů od předání zadání: schůzky Zhotovitele s jednotlivými kurátory stálých sbírek pro upřesnění specifických 

potřeb vystavených materiálů a exponátů,
• do 28 dnů od předání zadání: předání dopracovaného definitivního souborného grafického a architektonického 

řešení stálé expozice, navigačního systému a dětského prvku,
• do 7 dnů od předání dopracovaného řešení stálé expozice: sdělení zpětné vazby a připomínek UPM,
• do 14 dnů od sdělení zpětné vazby: odevzdání finální verze definitivního souborného grafického a architektonické-

ho řešení stálé expozice, navigačního systému a dětského prvku,
• do 21 dnů od odevzdání finální verze řešení: dílčí platba ve výši xxx Kč (na základě zaslané faktury),
• do 28 dnů od schválení finálního řešení UPM: odevzdání vypracované dokumentace pro provedení stálé expozic, 

navigačního systému a dětského prvku,
• do 21 dnů od odevzdání vypracované dokumentace: dílčí platba ve výši xxx Kč
• po odevzdání vypracované dokumentace: spolupráce při realizaci v maximálním rozsahu 160 hodin dle potřeby
• po vyčerpání 160 hodin spolupráce při realizaci: dílčí platba ve výši xxx Kč.

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PROPAGAČNÍ KAMPANĚ

• do 28 dnů od podpisu smlouvy: kompletní zadání pro grafické řešení propagační kampaně pro expozici ze strany 
UPM,

• do 14 dnů od předání zadání: odevzdání základního konceptu a ukázky 3 vybraných výstupů kampaně,
• do 7 dnů od odevzdání zákl. konceptu a 3 výstupů: zpětná vazba ze strany UPM,
• do 7 dnů od obdržení zpětné vazby: odevzdání finálního konceptu a 3 vybraných výstupů,
• do 28 dnů od schválení finálního konceptu: odevzdání všech výstupů v rámci propagační kampaně,
• do 21 dnů od odevzdání všech výstupů: dílčí platba ve výši xxx Kč


