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Všem zájemcům

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

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
70888337

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:
Část:

Druh zadávacího řízení:
Forma zadávacího řízení:

„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre
Brno“
Dodatečná informace č. II. se vztahuje k Části 1 i k Části 2
veřejné zakázky
Část 1 – Dodávka exponátů vč. instalace
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:
Dotaz č. 1 (obdržen dne 6.1.2014):
V zadávací dokumentaci pro část 2 v kapitole 5.A.1.9. Informační systém je napsáno mimo jiné v bodě
Funkcionalita systému:
„.... Je nutné, aby byl informační systém shodný s informačním systémem použitým v neexpozičních
prostorách a byla tak zajištěna návaznost sdělovaných informací v celém objektu.“
Můžete prosím upřesnit jaký informační systém je v neexpozičních prostorách? Můžete upřesnit zda
požadujete zcela shodný systém a nebo zda požadujete návaznost na tento systém (pro zajištění návaznosti
sdělovaných informací)?

Odpověď zadavatele:
Popis informačního systému pro neexpoziční části (část 2 veřejné zakázky) je popsán v Příloze č. 6b Zadávací
dokumentace – Projektová dokumentace, v souboru 1 – Technická zpráva, v kapitole 3.1.
Informační systém zahrnuje zobrazovače, přehrávače a SW pro informační systém. Položková specifikace
informačního systému pro neexpoziční část je uvedena ve výkazu výměr 08_VV__AV_TECHNIKA na straně 2
část tabulky označená „Informační systém“.
Pro úplnost zadavatel uvádí, že popis informačního systému pro expoziční části (část 1 veřejné zakázky) je
popsán v Příloze č. 6a Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, ve složce 5_AV, podsložce 5.A.1 Průvodní zpráva, v kapitole 5.A.1.9. a v Příloze č. 6a Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, ve
složce 8 Výkaz výměr a specifikace, podsložce 8.2. Specifikace, řádky 05.009 až 05.012.
Informační systém zahrnuje zobrazovače a přehrávače.
SW pro informační systém je zahrnut pouze v neexpoziční části (pro expoziční i neexpoziční část) a pro
expoziční část jsou požadovány zobrazovače a přehrávače, které budou mít návaznost na SW pro IS
v neexpoziční části.
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