DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3
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, případně bez předchozí žádosti,
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), kdy formulace dotazů dodavatelů je
doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ bez předchozí žádosti.
Dotaz č. 1:
Položka 49 - HD Recorder - v technické správě je uvedeno zařízení CaptureLiveHD, které není zařízení,
ale jedná se o HW a SW řešení. Součástí tohoto řešení je zařízení Capture-HD / Capture-HD-PRO, které
je HD recorder a live HD streamer. Toto zařízení, ale neumožňuje současné nahrávání a streamování
v jeden okamžik a vždy funguje v jednom ze zvolených režimů. Je toto řešení dostačující nebo se má
jednat o soubor zařízení, které budou nahrávat i streamovat současně v jeden okamžik (nebo zařízení
jiného výrobce)?
Odpověď č. 1:
Dodavatel dodá takové zařízení, které umožní současný záznam i výstup níže popsaného signálu:
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. Současně bude HD recordér schopen zaznamenat na své interní disky datový
záznam MPEG-4 Full HD v délce trvání 30 hodin.
Dotaz č. 2:
Položka 50 - Web server - v položce je popisovaná SW aplikace, ale v Dodatečných informacích č. 1 je
položka popisována jako zařízení. Má se tedy jednat pouze o SW nebo i o dodávku PC nebo tabletu,
na kterém SW poběží?

Odpověď č. 2:
V popisu položky je uvedeno "sw modul", tj. nejedná se o samostatné hw zařízení, ale o sw
samostatný produkt, s možností provozu na web-serveru nebo jako exe aplikace na (externím) PC.
Dotaz č. 3:
Položky 52 a 53 - popis a počet jednotek v rozpočtu neodpovídá schématu zapojení. Kromě jiného má
jednotka (Položka 53) dvojnásobný počet vstupů oproti schématu. Pro stanovení minimální požadavky
se má vycházet z rozpočtu nebo schématu?
Odpověď č. 3:
Položka 52 a 53 - pro stanovení minimálních požadavků je závazné schéma. Počet je závazný dle
výkazu výměr.
Dotaz č. 4:
Položka 54 - Stmívací jednotka - v dodatečných informacích č. 1 byla doplněna specifikace svítidel. 9x
+ 2x LED svítidlo, která ale obsahují DALI předřadníky a jedná se o ovládání přes digitální sběrnici
DALI, nikoliv o požadované stmívání fázově na náběžnou hranu. Dále pak 60x LED svítidlo vestavěné
do obkladu schodů, kde způsob stmívání není definován. Pro volbu vhodné stmívací jednotky máme
vycházet z rozpočtu nebo DI č. 1 a jak bude zajištěno stmívání u svítidel s DALI předřadníky, pokud je
požadovaná stmívací jednotka pro stmívání přes náběžnou hranu?
Odpověď č. 4:
Předřadníky světel jsou systému DALI, tomu bude odpovídat dodaný stmívač. Fázové stmívání bylo
uvedeno chybně. LED světla vestavěná do schodiště nebudou stmívána, pouze bude prostřednictvím
řídícího systému možné je rozsvítit nebo zhasnout.
Dotaz č. 5:
Položka 71 - Reflektor scénický - můžete definovat požadovaný výkon světelného zdroje reflektoru
ve Wattech?
Odpověď č. 5:
Výkon: 1000/1200 W
Dále zadavatel zpřesňuje výklad termínu „vpisovat“ - viz přílohu č. 2 Zadávací dokumentace
(Technická zpráva, strana 4):
„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.“
K tomuto zadavatel sděluje, že zařízení musí umožnit do jakéhokoliv promítaného obrazu perem
(případně myší) na dotykové obrazovce vpisovat poznámky, mazat, podtrhávat (kreslit), zvýrazňovat
a v případě potřeby takto upravený obsah uložit.
Příloha: Přílohou této dodatečné informace je upravená příloha č. 4 zadávací dokumentace (Výkaz
výměr k ocenění).

