DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„SO 08 - dodávka a instalace AV techniky“
Zadavatel:
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5
116 36 Praha 1
Zástupce zadavatele:
Advokátní kancelář Mgr. Vladimíra Koláře
Goethova 5
301 00 Plzeň
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali
o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně
jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů
dodavatelů (dotaz - odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.
Dotaz č. 1 (k pol. č. 1 - datový projektor, Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
Projektor v ose objektivu je umístěn značně vysoko nad horní hranou obrazu na projekční ploše, jak
vyplývá z řezu. Projektor této kategorie umí posunout obraz max. 50% výšky obrazu pod osu objektivu
(tzv. funkce 50% off axis), kdy tento posun nemá vliv na kvalitu projekce a nedochází ke zkreslení
obrazu. Tzn. v ZDVZ navržené pozici projektoru, kdy horní hrana obrazu na proj. ploše je daleko více
po limitem 50% off axis, bude muset být obraz dorovnán softwarově tzn. funkcí keystone /“dorovnání
lichoběžníku“. Obraz ale bude zkreslení (např. čtverec není pravidelný, kruh je deformovaný). Toto
zkreslení bude ve výsledném obrazu znatelné (v detailech jako .xls tabulky, výkresy, bude docházet
k deformacím obrazu při zobrazování RTG snímků v požadovaném DICOM zobrazovacím módu,
apod.).
Zadavatel tedy nadále trvá na určené pozici kotvení projektorů a je si vědom zkreslení a deformace
obrazu, kdy toto nebude bráno při předání díla jako vada či výhrada?
Odpověď č. 1:
Zadavatel si je tohoto vědom a zkreslení při náklonu cca 90 považuje za minimální.

Dotaz č. 2 (k pol. č. 4 - projekční plocha, Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
Zřejmě administrativní chybou došlo k nepřesnému uvedení rozměru požadované projekční plochy
8220x260 mm, kdy správně má být zřejmě uvedeno 8220x2600 mm?
Odpověď č. 2:
Správný rozměr je 8220 x 2600 mm.
Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací zveřejňuje opravený výkaz výměr.
Dotaz č. 3 (k pol. č. 5 - 10 - set videokonferenční systém, Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
Požadujeme objasnit, jak a k čemu mají být zapojeny požadované 3 ks kamer (pol. č. 6)?
Požadujeme upřesnit, k přesně jakému účelu a s jakou uživatelskou funkčností jsou požadované 3 ks
tyto kamery (pol. č. 6)?
Požadujeme dodat upřesněné blokové schéma zapojení vč. 3 ks těchto kamer, kdy současné schéma
pracuje s pouze 2 ks kamer.
Požadujeme upřesnit, proč jsou ke 3 ks kamer požadovány 3 ks kabelů délky 30 m (viz pol. č. 9)?
Odpověď č. 3:
Budou zapojeny pouze dvě kamery, jedna přední a jedna zadní. Délky kabelů jsou specifikovány jako
maximální možné délky, instalovány budou dle skutečné potřeby. Uvedení 3 kusů ve výkazu výměr je
chyba.
Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací zveřejňuje opravený výkaz výměr.
Dotaz č. 4 (indukční smyčka):
ZDVZ neuvažuje s řešením indukční smyčky. V sále není indukční smyčka pro uživatele naslouchacích
pomůcek. Veřejně přístupné prostory pro více než 50 lidí, jako prostor auly dle ZDVZ, mají být dle
vyhlášky vybaveny indukční smyčkou. Požadujeme vyjádření, zda indukční smyčku řešit?, a pokud ano,
pak vč. vyjádření pro jaké pozice?, a vč. zakreslení do blokového schématu pro přesné splnění
dodatečně doplněného zadání.
Odpověď č. 4:
Požadavky vyhlášky jsou řešeny v rámci dodávky stavební části.
Dotaz č. 5 (část ozvučení a ost., Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
Předpokládáme, na příkladu pol. č. 16, v níže je uveden parametr přesné hmotnosti 4,9 kg, stejně jako
u mnoha ostatních položek jiné přesné parametry (např. rozměry), nemusí být tyto přesné parametry
a údaje dodrženy zcela přesně?, popř. uveďte u jednotlivých položek parametricko-funkční důvod,
proč by takové parametry měly být přesně dodrženy?, popř. uveďte a zdůvodněte minimální či
maximální limitní parametry, které musí být dodrženy.
Odpověď č. 5:
Parametry charakteru hmotnost, které nemají přímou vazbu na funkčnost, jsou pouze informativní a
vztahují se k okruhu referenčních výrobků a není potřeba je dodržet přesně.

Dotaz č. 6 (část distribuce a řídicího systému, Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
Požadujeme přesný funkční popis systému, jakých funkcí má být distribučním systémem docíleno? Je
možné z vaší strany akceptovat takové řešení uchazeče, kdy bude dosaženo min. požadovaného počtu
vstupů a výstupů a distribuce dle blokového schématu (tzn. vzájemná distribuce daných vstupů na
uvedené výstupy, jako náhledové LCD panely, projektory, spojení režie a katedry apod.), ale při jiné
skladbě prvků a jednotek distribučního řetězce? Tzn. každý uchazeč pak může pro takové požadované
zapojení zvolit jiný typ a počet k takovému zapojení potřebných a uchazečem zvolených jednotek?
Poněvadž různí renomovaní výrobci např. v dnešní moderní distribuční době nabízejí své jednotky
spojené pro jak distribuci tak současně řízení (viz. např. kontroler řídicího systému).
Požadujeme objasnit funkci 2. ks (druhého ks) matice 8x8 (pol. č. 35), která je uvedena ve Výkazu
výměr, ale už není vedena v blokovém schématu?
Požadujeme jasné upřesnění a funkční uživatelský popis požadavků očekávaných od pol. č. 49 HD
recorder a LiveHD Streamer, vč. zapojení v blokovém schématu?, tzn. např. jaké všechny zdroje mají
být zaznamenávány?, a jak bude HD recorder dále zapojen do sítě zadavatele-uživatele?
Požadujeme jasné upřesnění a funkční uživatelský popis požadavků očekávaných od pol. č. 50 Web
Server?
Odpověď č. 6:
a/ je možné použít jiný tip jednotek – nutno zachovat konektivitu a funkci
b/ Druhý MATRIX 8x8 administrativní chyba, platí blokové schéma. Zadavatel jako přílohu těchto
dodatečných informací zveřejňuje opravený výkaz výměr.
c/ Příprava pro streamování live contentu přednášek. Matice musí umět zpracovat všechny vstupní
signály zařízení (videokonferenční jednotka, zvuk, data projektory, počítač plus vstupy pro další
přípojná zařízení u řečnického pultu).
Následně tento mix bude přiveden do zařízení položky výkaz výměr č. 49 (HD recorder), který bude
schopen ze vstupních signálů vytvořit formát MPEG-4 v kvalitě FullHD. U HD recordéru
předpokládáme výstup ethernet RJ-45 (1 GB/s), kterým bude výstupní formát dále distribuován. HD
recordér by měl být schopen zaznamenat na své interní disky datový záznam MPEG-4 Full HD v délce
trvání 30 hodin.
d/ Dotaz položka 50) web server – zařízení pro ovládání a řízení posluchárny. Jedná se o SW modul
včetně úpravy projektu a grafiky 3UI, kterým bude možné provádět ovládání posluchárny (AV
techniky, videokonferenční jednotky HD recordéru i formou např. vzdáleného přístupu - tablet).
Dotaz č. 7 (část řídicí systém, Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
U dotykových panelů pol. č. 42 - 43 je v popisu uveden mj. jiné parametr - údaj „Core3UI graphics“,
což se vztahuje a odkazuje na konkrétního jednoho výrobce. Každý výrobce užívá svůj vlastní
standard. Předpokládáme, viz předchozí dotaz č. 6, že každý uchazeč může zvolit svoji technologii
jiného renomovaného výrobce, pak tomu odpovídá jiný standard?, za předpokladu dodržení min.
uvedeného počtu vstupů a výstupů a popsaných funkcí.
Odpověď č. 7:
Materiály či výrobky, které jsou případně jmenovitě uvedené v zadávací dokumentaci či
jejích jednotlivých přílohách, nejsou podle Zákona závazné, ale jsou reprezentanty určeného
kvalitativního Standardu. Pokud Zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní
názvy nebo odkazy na obchodní názvy, názvy nebo jména a příjmení, nebo jsou

tato pro některého výrobce příznačná, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude
chápat jako vymezení kvalitativního Standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní Standard
dodržen, nebo bude mít lepší parametry.
Dotaz č. 8 (část Vybavení silového rozvaděče, Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
Požadujeme objasnit přesnou funkci a očekávání uživatelské roviny od modulů řízení pol. č. 52 - 53?
Požadujeme upřesnit, jaký je rozdíl požadavků kladených a očekávaných od modulů řízení pol. č. 52,
53 vs. od prvků pol. č. 54 - 55 - 56?
U modulu stmívání pol.č.54 požadujeme objasnit požadavek „fázově na sest. hranou“, kdy
předpokládáme, že zkratka znamená „sestupnou hranu“, kdy obvykle se ale naopak užívá „náběžná
hrana“? Z jakého důvodu se tedy v ZDVZ odkazuje na „sestupnou hranu“? Dále požadujeme u této
položky objasnit, k čemu přesně bude modul v systému použit, pro jaký počet skupin? Dále
požadujeme upřesnit typ světel a použitých předřadníků?
U modulu klimatizace pol. č. 55 požadujeme objasnit přesnou funkčnost a co vše a jak se má tímto
modulem ovládat?
U relé pol. č. 56 požadujeme objasnit, k čemu a jak jsou použity a jak zapojeny?, poněvadž ve
schématu jsou zakresleny 4 reléové jednotky, každá se 6ti. výstupy, tzn. kde a jak jsou použity zbylé
2ks?
U modulu Com pol. č. 58 požadujeme objasnit, k čemu a jak jsou použity a jak zapojeny?, poněvadž ve
schématu jsou zakresleny 3 moduly, tzn. kde a jak je použit zbylý požadovaný 4. ks?
Odpověď č. 8:
a/ Funkce Pol. 52 – 53 je: Slaboproudé moduly pro zajištění ovládání světelných okruhů, stmívání
zářivek/LED, řízení stavů AV techniky, ovládání rolet atd.
b/ Položka 54 je: Slaboproudý modul pro fázové stmívání žárovek/LED; V popisu došlo
k administrativní chybě = správně „ fázově na náběžnou hranu“.
Světla jsou navržena tato:
W1 - Svítidlo LED vestavné do podhledu (vestavné rozměry
š. 180 mm, hl. do 100 mm, délka 16000 mm), hliníkový profil
s opálovým krytem, světelný zdroj LED pásek min. 27800 lm,
4000 K, cca 320 W, s integrovaným napájecím zdrojem, s
elektronickým stmívatelným předřadníkem s komunikačním
rozhraním DALI, IP20

ks

9

W2 - Svítidlo LED vestavné do podhledu (vestavné rozměry
š. 180 mm, hl. do 100 mm, délka 2000 mm), hliníkový profil s
opálovým krytem, světelný zdroj LED pásek min. 3350 lm,
4000 K, cca 39 W, s integrovaným napájecím zdrojem, s
elektronickým stmívatelným předřadníkem s komunikačním
rozhraním DALI, IP20

ks

2

W3 - Svítidlo LED vestavné do obkladu schodů (vestavné
rozměry š. 17,2 mm, hl. cca 14 mm, délka 500 mm),
hliníkový profil s opálovým krytem (např. ML-761.027.40.0),
světelný zdroj LED pásek 150 lm, 4000 K, 12 V DC, cca 2,4
W, IP44 + napájecí zdroj společný pro cca 10 svítidel

ks

60

Zadavatel přikládá výkres silnoproudu 1.NP se zakreslením umístění světel. Konkrétní výrobek světel
není v této době znám.
c/ Položka 55 je: Ovládání VZT na platformě Lonworks,
d/ Chybně byl uveden počet 6, správně je 5, z toho 1ks silových relé = rezerva
e/ 3ks rozšiřujících modulů RS232 – dle stávajícího stavu AV techniky, 4ks = rezerva pro další
rozšiřování a doplňování AV Systému
Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací zveřejňuje opravený výkaz výměr.
Dotaz č. 9 (část LED a LCD monitory, Příloha č. 4 - Výkaz výměr):
Požadujeme objasnit a popsat přesné očekávané uživatelské funkce od „interaktivity“? Co přesně si
pod tímto „pojmem“ představujete za funkčnost, v jakých aplikacích?
Požadujeme upřesnit, jaké velikosti mají být náhledové monitory popsané pol. č. 40?
Požadujete, aby některý z náhledových monitorů pol. č. 40 a 62 nesl vyloženě certifikát DICOM mj.
užívaný pro zobrazení a rozpoznání RTG snímků? Pokud ano, upřesněte pak souvislý požadavek na
splnění také „funkce interaktivity“ viz předchozí bod?
Odpověď č. 9:
Viz. technická zpráva, str. 4. LCD a LED displeje:
„Na katedře a v režii jsou umístěny vždy 2ks náhledových LCD dotykových monitoru, umožňujících
přednášejícímu vpisovat poznámky do mediálního obsahu a pracovníkovi režie k ovládání DSP a
dalších prvků. „

Dotaz č. 10 (názvy a přesné označení, jazyk):
Předpokládáme správně, že se zadavatel nespokojí s pouze obecnou formulací ze strany uchazeče byť
formou čestného prohlášení, že takový uchazeč svým nabídkovým řešením „100% plní vše uvedené ve
Výkazu výměr a ZDVZ“, aniž by ale uvedl přesné označená položky a typový název, a že zadavatel
bude od uchazeče tedy požadovat doplnění a uvedení přesného názvu a typu označení u každé
položky z výkazu výměr, resp. u položek, z kterých se bude řešení uchazeče skládat, tak, aby si mohl
zadavatel ověřit minimálně požadované splnění ZDVZ?
I přes požadavek zpracování nabídky v českém jazyce, je možné pro výše uvedené ověření ze strany
zadavatele akceptovat případné doložení ze strany uchazeče katalogových a technických listů
v anglickém jazyce dostupných z originál stránek výrobců či jejich distributorů?
Odpověď č. 10:
Zadavatel nepožaduje v nabídce uvedení závazných názvů a typů zařízení, konkrétní typy budou
schvalovány před dodávkou a v rámci přejímky bude kontrolováno, zda dodané zařízení splňuje ve
všech parametrech zadání.
Zadavatel dále doplňuje zadávací dokumentaci o následující informaci:
V zadávací dokumentaci (čl. 7.2) a v její příloze č. 1 (Smlouva o dílo, čl. 3.1) zadavatel požaduje
rozdělení nabídkové ceny na složku investiční a neinvestiční. K tomuto požadavku zadavatel uvádí, že
provedl posouzení jednotlivých poptávaných položek s ohledem na jejich budoucí zařazení do
majetku a dospěl k závěru, že všechny poptávané položky budou zařazeny jako investiční.
Z uvedeného důvodu proto uchazeč v těch částech nabídky, kde je předepsána kolonka pro investiční
prostředky, vyplní cenový údaj ve výši 0,00.
S ohledem na charakter daných dotazů a jejich následné odpovědi, Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu
pro podávání nabídek do 17. 3. 2016 do 13:00 hodin.

