Informace k výběrovému řízení na provozovatele objektu Kino Kotva

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 03.01.2012 a tímto dnem i zveřejněno na webových
stránkách města do 10.2.2012.

Do tohoto výběrového řízení se přihlásili:
1.
2.

Do výběrového řízení byly poté zařazeny obě žádosti výše jmenovaných.

Výsledek hodnotící komise bude předložen Radě města České Budějovice dne 04.04.2012 k
projednání.

Kritéria výběrového řízení byla zveřejněná ve výzvě na webových stránkách města a jsou
následující:
Záměrem zadavatele je celoroční využití objektu Kino Kotva pro promítání filmových
projekcí (7 dní v týdnu), provozování hostinské činnosti v kavárně, pořádání kulturních
pořadů.
Rozsah úkolů provozovatele:
vedení účetnictví celého objektu, dramaturgie, technické zajištění projekcí,
pořadatelská služba, oběh filmových kopií, provoz pokladny, distribuce programů, výroba a
tisk propagačních materiálů a vstupenek, příprava a výroba upoutávek, provoz webových
stránek, provoz kavárny, provoz a promítacích technologií, úklid celého objektu
Rozsah požadavků ohledně výběru pořadů – na základě zkušeností zachování festivalů,
přehlídek a projektů dle jejich existence a trvající ekonomické vyváženosti:
MET in HD – přímé přenosy představení z Metropolitní opery New York, Balet
Pařížské opery – přímé přenosy a záznamy baletu z Palais Garnier v Paříži, Filmová škola –
filmový a vzdělávací cyklus s lektorskými úvody, Filmotéka – filmy pro náročného diváka s
lektorskými úvody, EKOFILM, Festival francouzského filmu, Mezinárodní festival
outdoorových filmů, Projekt 100 – přehlídka významných filmů produkovaná Asociací
českých filmových klubů, Jeden svět – mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských
právech, Diashow – cestovatelská promítání, školní projekce a další.

Projektový záměr by měl vytvořit předpoklad pro celoroční zajímavé trávení volného času
občanů města i zatraktivnění nabídky pro návštěvníky města s důrazem na umělecké klubové
záležitosti. Zadavatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy na dobu 10 let.
Hodnocení předložených nabídek provede na základě hodnotících kritérií uvedených v tomto
bodě komise.
Kriteria hodnocení:

Váha v %

1

Obsah projektového záměru a jeho pozitivní vliv na rozšíření 40
nabídky kulturních aktivit včetně propagace a marketingu
projektu

2

Hospodárnost a efektivnost rozpočtu projektu včetně návrhu 30
případného finančního zajištění projektu ze strany zadavatele

3

Výše nabídkové ceny za pronájem objektu

10

4

Navrhované zajištění provozu a údržby objektu

20

