DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1
Veřejná zakázka: "Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa"
Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Město Kraslice,
Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice, IČ: 00259438, zastoupený ABRI s.r.o., se
sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, jednající Lindou Zemanovou a Mgr. Miloslavem
Holkem, tímto v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě žádosti jednoho
z dodavatelů následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené
veřejné zakázky.
Přesné znění dotazů a odpovědi zadavatele/dodatečné informace:
OSVĚTLENÍ
U pásku RGBW:
Dotaz č. 1:
1) není specifikován požadavek světelného toku [lm] na 1 [m] pásky – z toho vyplývá výkon
pásky [W] a počet použitých napájecích zdrojů dle délky 48m
Např. 90 /160/180/320 [lm/m] – 24[W] / 5[m] nebo 40[W] / 5[m] – jde o to, zda to má být
pouze atraktivní dekorace s náznakem světla nebo to má i něco osvětlit…
Odpověď zadavatele:
Funkce RGBW pásku je uvažována jako dekorativní prvek.
Dotaz č. 2:
2) nevím zda má být ovládání RGBW pásků z pultu (by wire) nebo bezdrátové a kde je
umístěn ovladač barev a intenzity RGBW a z jednoho nebo zda z více míst
Odpověď zadavatele:
Ovládání RGBW pásků je z jednoho místa – od osvětlovače. Systém ovládání lze provést
drátový i bezdrátový – dle dodavatele.
Dotaz č. 3:
3) umístění napájecích zdrojů (musí být co nejblíže k páskům ale jedná se o napájecí zdroj,
takže by neměl ležet na hořlavém podkladu)
Odpověď zadavatele:
Umístění zdrojů lze řešit jejich uložením na nehořlavou podložku apod.
Dotaz č. 4:
4) není specifikováno, kolik [m] pásků má být na rampě a kolik na stupínku a způsob
připevnění Al lišt (vruty, klipsy, lepením apod.)
Odpověď zadavatele:
Ve stupínku bude 15 m pásku. Způsob uchycení Al profilů je věcí dodavatele.
Dotaz č. 5:
5) pod pojmem ovládání jsou asi myšleny napájecí zdroje včetně ovládání RGBW?
Odpověď zadavatele:
Položka „ovládání“ RGBW zahrnuje ovladač RGBW a napájecí zdroje.

Dotaz č. 6:
6) Skříňky MP1 až MP3:
protože mají být umístěny pod interiérovými dvířky v hledišti, tak chybí specifikace jejich
velikosti pro zástavbu
Odpověď zadavatele:
Náplň skříněk je zřejmá z výkresové dokumentace. Velikost skříněk vyplyne z použitých
tlačítek a signálek (dle druhu výrobce…)
Dotaz č. 7:
7) Ovládací pult D2: má být umístěn na mobilním pracovišti osvětlovače – opět není blíže
specifikován (rozměry – např. rám pro RACK 19“ na kolečkách nebo nohách apod.)
Odpověď zadavatele:
Předpokládá se uložení pultu na společném stole se zařízením elektroakustiky.
Dotaz č. 8:
8) Chybí specifikace upevnění kabelových žlabů a trubek (na stěnu, ke světelným rampám
apod.) stejně tak tloušťky zdí u průrazů.
Odpověď zadavatele:
Kabelové žlaby na úrovni jeviště jsou na stěnách. Kabelové žlaby na lávkách jsou
umístěny na jejich nosné konstrukce.
Tloušťka stěny pro průraz je max. 500 mm.
AKUSTIKA
Dotaz č. 1:
1) Nedostatečný výkon zesilovačů – projektováno 8 ks reproduktorů + 4 ks subbas, všechny
s impedancí 8 Ohm a zesilovače 2x1150[W] při 8 Ohmech.
Jeden satelit (modul) má výkon 250W RMS – 4 ks = 1000W RMS ; ty čtyři moduly by museli
být napojeny na jednom kanálu zesilovače, což je hraniční výkon zesilovače a navíc toto
řešení není vhodné z hlediska kvality zvuku
Odpověď zadavatele:
Ano, 4 ks modulů budou
napájeny jedním kanálem zesilovače. Vzhledem k
navržené výkonové rezervě z hlediska daného prostoru nebude provozně možné
dosáhnout maximálního vybuzení soustavy a tím ovlivnění kvality zvuku. Při hraničním
výkonu zesilovače,který je navíc o 150 W/kanál silnější než cluster není ani možné
v uzavřeném prostoru akci plnohodnotně odbavit.Výkonová rezerva je navržena
zejména proto,aby bylo možné plnohodnotně přenést dynamický rozsah signálu u
určitých typů představení.
Dotaz č. 2:
2) Odposlech 10“ je nedostatečný svým výkonem.
Odpověď zadavatele:
Výkony obou odposlechů jsou 1200W(více než výkon MF/HF modulů na jednom
z clusterů)…Více než výkon je však u pódiových odposlechů důležitější směrovost, která
je 90x60st. Při běžných produkcích bude vykrytí prostoru pro účinkující téměř 100%
Dotaz č. 3:
3) Technologický nábytek (atypický) – není specifikováno rozměrově, materiál apod.

Odpověď zadavatele:
Záleží na realizátorovi kam a jak umístí koncové a ovládací prvky (zabudované do
mobilního stolu, dřevěné stolní racky, plechová, dřevěná mobilní skříň)…
Dotaz č. 4:
4) Navržený systém Line Array je vhodný pro „větší“ (hlavně venkovní) koncerty. V malém
uzavřeném sále může způsobit problémy. Navíc chybí software řešení ovládání tohoto systému
přes PC do kterého se zadávají parametry místnosti a PC nastaví zvukové parametry
ozvučovací soustavy.
Odpověď zadavatele:
Z velké části bylo již odpovězeno v bodě 1). Navržený systém se řadí do kategorie
univerzálních instalačních linearray. Tzn., že se primárně předpokládá jejich pevná
instalace např. v divadlech, KD, kostelech.. atd. viz. dohledatelné reference k výrobku.
Vzhledem k tomu, že moduly disponují krytím IP 44, lze je taktéž instalovat do
venkovních krytých prostor. Nicméně to už není případ této PD. O ovládání systému se
stará digitální Audio DSP procesor, na který se lze připojit pomocí PC a pomocí
SW(součástí procesoru) ovládat, případně na dálku detekovat stav systému – viz.VV.
Vzhledem k provedeným upřesněním zadavatel, v souladu s ust. § 40 odst. 3
zákona, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 03. 2015 do 10:00 hod.
Znění Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace se tedy upravuje o nové
datum. Znění zadávací dokumentace nově zní:
1) Bod 7.4 zadávací dokumentace
7.4 Veškeré nabídky musí být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání
nabídek, tj. do 13. 03. 2015 10:00 hodin na adresu: Město Kraslice, nám. 28
října č. p. 1438, 358 01 Kraslice (sídlo Městského úřadu), a to osobně s
potvrzením přijetí nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V
případě osobního podání je možno nabídky podat na podatelně Městského úřadu
Kraslice. Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek v
úředních hodinách: PO a ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ÚT a ČT 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
PÁ
8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
2) Bod 9.1 zadávací dokumentace
9.1 Obálky s nabídkami budou za tímto účelem jmenovanou komisí otevírány na
jednání, které se bude konat dne 13. 03. 2015 od 10:05 hod. v sídle zadavatele na
adrese: Město Kraslice, nám. 28 října č. p. 1438, 358 01 Kraslice v zasedací
místnosti v 1. patře budovy.
Všechna ostatní ustanovení a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání
nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
V Sokolově dne 02. 03. 2015
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