
  

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ANTONÍNA ČERMÁKA, PRAHA 6, OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ  
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

 
ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

 
Název zakázky  Realizace 3D virtuální prohlídky - ZŠ Antonína Čermáka 

 
1. Identifikační údaje zadavatele 
Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 
Sídlo Antonína Čermáka 6, 106 00 Praha 6 - Bubeneč 
IČ / DIČ 48133850/CZ48133850 
Datová schránka yq53dfv 
Právní forma Příspěvková organizace 
DPH Škola není plátce DPH 

 
2. Osoby zadavatele 
Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele ve věci zakázky 

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy 

Kontaktní osoba Mgr. Petr Karvánek 
Kontaktní telefon 607753832 
Kontaktní email skola@zscermaka.cz 

 
3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) 

Vytvoření dynamického 3D modelu školy s možností plynulého procházení naskenovanými prostory (nikoliv pouze přepínání 
mezi 360° snímky či natočení prostor ve formátu běžného videa 
Možnost prohlížení náhledu jednotlivých pater v půdorysu objektu/budovy 
Možnost využití 3D modelu pro případy plánování rekonstrukce, designových úprav apod. 
Možnost souřadnicového odkazování do konkrétních míst uvnitř 3D modelu (např. do místností k pronájmu) 
Součástí nabízeného řešení musí být v ceně zahrnuto také vložení hotové prohlídky na webové stránky školy, vložení 
interaktivních prvků do 3D modelu včetně veškeré postprodukce a veškerá následná asistence a technická podpora při 
používání 3D modelu ze strany školy, Reference z podobných projektů. 
 

 
4. Předpokládaná hodnota zakázky  neuvedeno 

 
5. Termín vyvěšení zakázky  16. 5. – 23. 5. 2022 

 
6. Doba a místo plnění zakázky 

Doba plnění zakázky Červen 2022 

Místo plnění zakázky 
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6, se sídlem Antonína 
Čermáka 6/1022, 160 00 Praha 6 – Bubeneč  

 
7. Požadavek na způsob zpracování nabídky 

Písemná nabídka s uvedením ceny za položku 

 
8. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky 

Lhůta pro podání nabídky 24. května 2022 

Místo pro podání nabídky Kancelář hospodářky školy ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 6, Praha 6 

Způsob přeložení nabídky  Písemně nebo emailem nebo datovou schránkou 

Jazyk zpracování nabídky Čeština 
 
9.  Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek 

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle 
níže uvedených kritérií: 

nabídková cena    100%   

 
16. května 2022 

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy 
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