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Dodatečné informace č. I. k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce:
„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre Brno“ –
-

Část 2: Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál,
divadlo vědy a administrativní část centra
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Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
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„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre
Brno“
Část 2 – Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál,
divadlo vědy a administrativní část centra
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ustanovení
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím
podmínkám:
Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám:
Zadavatel uvádí, že v Příloze č. 6b Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace je rozpor mezi částí 01
– Technická zpráva a částí 08 – Výkaz výměr:
v části 01 – Technická zpráva je na straně 7 bod 2.1.3.1.: „Volitelné prvky AV techniky, které nejsou součástí
dodávky“ uveden text:
„3D kino
Kino technologii je možné rozšířit o aktivní 3D systém. Ten využívá technologii založenou na aktivních LCD
brýlích (shutter glasses). Set obsahuje: synchronizační modul, 2x IR emitor. Systém určený pro projekce na
bílá plátna.“
Tento text má být uveden v kapitole 2.1.3., protože je součástí dodávky Science Theatre + režie. Tyto prvky
AV techniky jsou zároveň určeny k ocenění v části 08 – Výkaz výměr, a to v M.č.1.37 jako 3D technologie.
Zadavatel na základě výše uvedeného uvádí do souladu část 01 – Technická zpráva a část 08 – Výkaz výměr,
kdy nově v části 01 – Technická zpráva na straně 7 bod 2.1.3.1. bude obsahovat pouze text:
„Záznam přednášek
Server pro záznam a streaming hlasu, obrazu a prezentovaných dokumentů v návaznosti na
videokonferenční systém. Slouží pro všechny prostory Science centra, které mají videokonferenční kódování
obrazu, hlasu a počítačových podkladů. Systém bude umožňovat jednoduchý, ale zároveň bezpečný přístup
k nahraným záznamům a jejich export do běžných typů video souborů.“
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na základě pověření hejtmana Jihomoravského kraje
ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012
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