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V Praze dne 12. 5. 2022 
 
 
Nabídka na vytvoření Studie proveditelnosti pro “Využití moderních technologií 

(augmentované a virtuální reality) jako průvodce městem Karlovy Vary, využití v rámci 

Smart City” 

 
 
Vážený pane náměstku, 
 
na základě výzvy bychom Vám tímto chtěli nabídnout vytvoření Studie proveditelnosti pro 
“Využití moderních technologií (augmentované a virtuální reality) jako průvodce městem 
Karlovy Vary, využití v rámci Smart City” a níže uvádíme parametry naší nabídky. 
 
1. Zadání:  

 Vytvoření Studie proveditelnosti v souladu s metodickou příručkou Ministerstva pro 
místní rozvoj a požadavků poskytovatele dotace. 

 Zorganizování a vedení 3 workshopů s klíčovými partnery jako např. Infocentrum města 
Karlovy Vary, zástupce provozovatelů hotelů, regionálních destinačních společností, 
klíčových turistických atrakcí, IT infrastruktury města, Kanceláře architektury města 
atd. Cílem workshopů je jednak představení projektu a dále umožní získat zpětnou 
vazbu a podněty od účastníků workshopů, které pak budou zohledněny v rámci Studie 
proveditelnosti. 

 Při tvorbě Studie proveditelnosti vycházet z dostupné Koncepce využití moderních 
technologií (augmentované a virtuální reality) jako průvodce městem Karlovy Vary, 
využití v rámci Smart City a to jako základní podklad pro budoucí studii proveditelnosti. 

 Předpokládaný obsah Studie proveditelnosti: 

1. Obsah 
2. Úvodní informace 
3. Stručné vyhodnocení projektu 
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
7. Technické a technologické řešení projektu 
8. Dopad projektu na životní prostředí 
9. Zajištění investičního majetku 
10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 



 

11. Finanční plán a analýza projektu 
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 
14. Harmonogram projektu 
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu  

 Součástí dodávky bude též technické zadání pro otevřenou soutěž pro vyhledání 
dodavatele. 

 Součástí dodávky jsou také konzultace v rozsahu do 20 pracovních hodin při tvorbě 
zadání pro otevřenou soutěž pro vyhledání dodavatele 

 
2. Externí konzultanti podílející se na realizaci studie proveditelnosti: 

 Zástupce společnosti Vertical Images s.r.o. (Habrová 1445, Ostrov, IČO 03203671) 
jako autor pilotní realizace Průvodce městem Karlovy Vary za využití augmentované 
reality pro konzultace omezeného rozsahu poskytující informace o zkušenostech z 
realizace a provozu pilotní aplikace.   

 Případné další odborné a renomované společnosti v oboru implementace augmentované 
reality, digitalizace památek, propagace destinací, tvorby interaktivního obsahu a 
webových či mobilních aplikací.  

 
3. Cenová nabídka: 

 Zpracování studie proveditelnosti včetně organizace 3 workshopů, technické zadání pro 
otevřenou soutěž pro vyhledání dodavatele a 20 hodin následné konzultace 475.000,- 
Kč bez DPH (slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). 

 Další případné konzultace 2.000,- Kč/hod bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých). 

 
4. Termín realizace:  

 Realizace workshopů – do 15. června 2022 

 Tvorba studie proveditelnosti – do 15. července 2022 

 
 
Upřímně doufáme, že Vás naše nabídka zaujme a zahájíme naši spolupráci na tomto hodnotném 
projektu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 Mgr. Barbora Klimšová 
 člen správní rady 


