DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 9
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA,
KARVINÁ-HRANICE“
Dotazy zájemce č. 1:
dotaz č.1
Prosím o upřesnění typu vysílače pro PZTS:
Rádiový vysílač Radom včetně antény

ks

1,000

Tomuto požadavku vyhoví cca 60 různých sestav produktů RADOM, cenové rozpětí je velké.

Vyjádření zadavatele k dotazům zájemce č. 1:
Požadovaná technická specifikace rádiového vysílače.
Napájení:
Záložní akumulátor:
Frekvenční pásmo:
Výkon:
Vstupy:

230V AC +/-10%, 50Hz, max. 30VA
12V/7Ah
400-450MHz
max. 5W
8 binárních potenciálových/bezpotenciálových vstupů, vstupy nejsou galvanicky
oddělené; vstup pro připojení telefonního komunikátoru EZS; zpracovávané
telefonní formáty: ADEMCO 4+2, 4+3 SLOW 10 nebo 20BPs, DTMF CONTACT ID;
požadovaný typ vytáčení telefonního čísla: DTMF nebo pulzní. Konfigurační vstup
RS232 pro nastavování uživatelsky definovaných parametrů; konfigurační
software: Uni_cfg32
Výstupy:
Výstup pro připojení poplachové smyčky EZS, 30V/1A, při jakémkoliv narušení anténního
vedení (za předpokladu použití antény k tomu určené) dojde k sepnutí výstupu, výstup je galvanicky oddělen
Provozní teplotní rozsah:
-5°C ÷ +55 °C
Obecně platné pravidlo:
Pokud zadávací dokumentace, technická specifikace či jiné doklady obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál
nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, funkcionalitu,
technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a
materiálu a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.
V Karviné dne 12. 03. 2020
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