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DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. 1 

analogicky dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) 

 

Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze 

Se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

Týká se: Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Se sídlem: José Martího 31, 162 52, Praha 6 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce audiovizuální techniky poslucháren FTVS 
 

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky uskutečnil dne 30. 1. 2015 prohlídku místa plnění v rámci 

shora uvedeného výběrového řízení. S ohledem na závěry prohlídky místa plnění zadavatel poskytuje 

tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  

 

Vysvětlení požadavků zadávací dokumentace:  

Některé posluchárny nemají dostatečný počet relátek pro ovládání žaluzií a projekčních pláten dle 

požadavků zadávací dokumentace, v jednom případě není posluchárna vůbec vybavena relátky. 

Relátka jsou ovládána stejnosměrným napětím o velikosti 24V. Naproti tomu některé posluchárny 

mají větší počet relátek, než potřebují pro ovládání žaluzií a projekčních pláten dle zadávací 

dokumentace. Relátka, která přebývají, mohou dodavatelé použít tam, kde chybí. Pokud budou 

některá relátka chybět, dodavatel se zavazuje je dodat v ceně zakázky tak, aby mohlo být splněno 

zadání ovládání žaluzií a projekčních pláten dle zadávací dokumentace (viz. technická specifikace). 

Celkový možný počet dokupovaných relátek s instalací na lištu DIN nepřesáhne 10 kusů. 

Některé posluchárny nejsou vybaveny dvěma motorovými projekčními plátny v požadovaném 

jednotném rozměru 240x180 cm. Dodavatel musí v rámci ceny zakázky kalkulovat s dodáním 3 kusů 

motorových projekčních pláten o rozměru 240x180cm. 

Posluchárny jsou vybaveny stropními držáky projektorů, které jsou v provedení krátkého pevného 

držáku s kloubem pro naklonění montážní desky k tělesu projektoru. Některé stropní držáky 

projektorů (celkem 3 kusy) ale nedisponují montážní deskou pro přichycení tělesa projektoru a také 

nemají k dispozici kloubový mechanismus. Dodavatel tak musí kalkulovat dodávku max. 3 kusů 

stropních držáků pro přichycení projektoru v ceně kalkulace zakázky. 

 
V ostatním zůstává zadávací dokumentace beze změn.  

 

V Praze dne 2. 2. 2015 


