
V Pardubicích dne 08.06.2018 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Zhotovení Led zobrazovacího pásu“. 

 

 

Vážení, 

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Rozvojový fond 

Pardubice a.s.: 

 

 

Dotaz č. 1.: 

 

Odpověď č. 1. 

Ne, zadavatel nezváží doplnění řízení scorboardu(časomíry) do zadávací dokumentace, a tedy řízení 

scoreboardu (časomíry) není  součástí zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 2.: 

 

Odpověď č. 2. 

Zadavatel nevidí důvod na doplnění zadávací dokumentace.  

 

Dotaz č. 3.: 

 

Odpověď č. 3. 

Už aktuální stav řídicího systému arény umožňuje zobrazení reklamního obsahu na LED pásu. 

Nevidíme tedy důvod, aby nebyly splněny požadavky uživatelů MFA. 



 

 

Dotaz č. 4.: 

 

Odpověď č. 4. 

V příloze č.2 jsou přesně a jednoznačně definované požadované technické specifikace pro kabinet 

a pro řídicí systém. Součástí přílohy jsou i statické výpočty a technické řešení upevnění kabinetů 

(modulů), které musí splňovat navrhované řešení. Uveďte parametry a požadavky dle přílohy č. 2  

dodávaného zařízení. 

 

Dotaz č. 5.: 

 

Odpověď č. 5. 

V příloze č.2 jsou přesně a jednoznačně definované požadované technické specifikace pro kabinet 

a pro řídicí systém. Součástí přílohy jsou i statické výpočty a technické řešení upevnění kabinetů 

(modulů), které musí splňovat navrhované řešení. Uveďte parametry a požadavky dle přílohy č. 2  

dodávaného zařízení. 

 

Dotaz č. 6.: 

 

Odpověď č. 6. 

Parametr - analýza shody barev- je parametr, který nemá při výběrovém řízení zásadní a rozhodující 

vliv na  definitivní rozhodnutí. Pokud však dojde k výraznému a evidentnímu vybočení z rámce 

požadované shody barev, bude se postupovat ve smyslu norem a předpisů ve vztahu k dodavateli tak, 

aby byl tento parametr splněný. 

. 

 

 

 

 

 



Dotaz č. 7.: 

 

Odpověď č. 7. 

Parametr - analýza shody barev- je parametr, který nemá při výběrovém řízení zásadní a rozhodující 

vliv na  definitivní rozhodnutí. Pokud však dojde k výraznému a evidentnímu vybočení z rámce 

požadované shody barev, bude se postupovat ve smyslu norem a předpisů ve vztahu k dodavateli tak, 

aby byl tento parametr splněný. 

 

Dotaz č. 8.: 

 

Odpověď č. 8. 

Parametr - analýza shody barev- je parametr, který nemá při výběrovém řízení zásadní a rozhodující 

vliv na  definitivní rozhodnutí. Pokud však dojde k výraznému a evidentnímu vybočení z rámce 

požadované shody barev, bude se postupovat ve smyslu norem a předpisů ve vztahu k dodavateli tak, 

aby byl tento parametr splněný. 

 

Dotaz č. 9.: 

 

Odpověď č. 9. 

Parametr - analýza shody barev- je parametr, který nemá při výběrovém řízení zásadní a rozhodující 

vliv na  definitivní rozhodnutí. Pokud však dojde k výraznému a evidentnímu vybočení z rámce 

požadované shody barev, bude se postupovat ve smyslu norem a předpisů ve vztahu k dodavateli tak, 

aby byl tento parametr splněný. 

 

 

Dotaz č. 10.: 

 

Odpověď č. 10. 

Parametr - analýza shody barev- je parametr, který nemá při výběrovém řízení zásadní a rozhodující 

vliv na  definitivní rozhodnutí. Pokud však dojde k výraznému a evidentnímu vybočení z rámce 

požadované shody barev, bude se postupovat ve smyslu norem a předpisů ve vztahu k dodavateli tak, 

aby byl tento parametr splněný. 

 


