
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, T�ída Tomáše Bati 5146, 760 
01 Zlín, I�: 45659176 

Dodate�né informace k zadávacímu �ízení „Protipovod�ový výstražný systém 
m�sta Jeví�ko“. 

Jménem zadavatele, jímž je M�sto Jeví�ko, Palackého nám. 1, 569 43 Jeví�ko, Vám 
dodate�né informace k výše uvedenému zadávacímu �ízení v�etn� dotaz� zájemc� a 
odpov�dí zadavatele tyto dotazy. 

1. Dotaz zájemce: 

M�žete nám up�esnit uvedený termín v položkovém rozpo�tu v odd�lení „P�ijímací 
�ásti - venkovní p�ijíma�e VP“ - reproduktor sloupový Bassreflex (technické 
parametry)?

Odpov�� zadavatele: 

Jedná se o venkovní Bassreflexové reproduktory, které budou ozvu�ovat nám�stí. 
Minimální technické parametry: 30W * 110-20000Hz * 93dB. 

2. Dotaz zájemce: 

V dokumentaci „Vymezení technických parametr� zakázky“ bod 1.1 není uvedeno, že 
by m�l do systému být zahrnut srážkom�r, v p�íloze „Položkový rozpo�et“ v odd�lení 
„�idlo vodní hladiny v�etn� obousm�rné komunikace“ je uveden 1 kus - srážkom�r 
(napojený na stávající �ídící jednotku). 

Bude systém obsahovat srážkom�r??

Odpov�� zadavatele: 

Systém bude obsahovat srážkom�r. Tento srážkom�r bude p�ipojený na stejnou 
�ídící jednotku jako hladinom�r. 

3. Dotaz zájemce: 

M�žete nám up�esnit funkci veškerého za�ízení uvedeného v p�íloze „Položkový 
rozpo�et“ v odd�lení „Obousm�rná komunikace“, patrn� se jedná o uvedení 
konkrétního za�ízení jednoho z výrobc� (z uvedených položek není z�ejmé o jaké 
za�ízení se konkrétn� jedná a ani jeho p�esná funk�nost). 

Odpov�� zadavatele: 

Jedná se obousm�rnou komunikaci, která zajiš�uje p�edávání dat mezi �ídícími 
jednotkami �idel, venkovními p�ijíma�i a �ídící jednotkou. Nejedná se o konkrétní 



za�ízení, jsou uvedeny pouze požadované užitné vlastnosti (vysv�tleno v bodu  
1.2.2. a 2.7.). 

- modul k VZ + anténa - obousm�rný modul u vysíla�e 

- modul k univ. �ídící jednotce + anténa - obousm�rný modul u �ídící jednotky 

- obousm�rný modul do VP - obousm�rný modul umíst�ný ve venkovním p�ijíma�i 
(slouží jako p�evad�� mezi univerzální �ídící jednotkou a vysíla�em a zárove�
umož�uje vy�ítat informace o stavu p�ipojených VP). 

24. 7. 2012, Mgr. Ondrej Mi�uda 


