Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/21/316/ML
Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345
Mariánské Lázně 30. 3. 2021

Dodatečná informace č. 2
1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Systémové číslo VZ:
P21V0000006
Název veřejné zakázky:
Sportovní hala Mariánské Lázně - výměna palubové podlahy
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ)
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Právní forma organizace:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ
Datová schránka:
Profil zadavatele:

Město Mariánské Lázně
801 – obec
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061 CZ00254061
bprbqms
https://zakazky.muml.cz

3. Dodatečná informace
Zadavatel obdržel dne 29. 3. 2021 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
„V zadávací dokumentaci jsem nenašel specifikaci této položky, která ve finále zásadně ovlivní cenu díla.

Požádám tímto o podrobnou specifikaci pro
-

Basketbalové konstrukce
Časomíry zejména v návaznosti na současný system

Pro info např. zde jak se zásadně mohou lišit ceny časomíry.
http://www.eal-tia.cz/e-shop/svetelne-casomiry/basketbal-korfbal/
Zadavatel k jednotlivým částem dotazu sděluje:
1.

Basketbalové konstrukce – Zadavatel v tomto bodě požaduje dodávku a montáž konstrukcí pro
basketbal (koš, odrazová deska, nosná konstrukce, připevněná na stěnu haly) součástí bude stahovací
zařízení pro minibasket. Zadavatel požaduje desku skleněnou z tvrzeného skla a dále sklopnou
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obroučku. Rozměry dle pravidel pro basketbal. Vzdálenost odrazové desky od stěny haly bude
3200mm.
2.

Časomíra je zadavatelem požadována jako doplněk basketbalové konstrukce. Zadavatel stanovuje
minimální technické požadavky na předmět plnění:
Počet kusů: 1 pár(2ks) útočných časů 24s / 14s
Specifikace útočných časů 24s / 14s:
Rozměry: 520x460x115mm
Váha 7kg
Velikost horních číslic: 40x13cm
Velikost spodních číslic: včetně teček: 44x13cm
Siréna integrována v těle času: 110dB
LED pásek: červený, žlutý
Včetně konstrukce pro uchycení na basketbalové koše
Zadavatel požaduje zařízení časomíry „24“. Jedná se o zařízení, pro zobrazení času držení míče dle
tzv. Pravidla 24.
Útočné časy musí být kompatibilní se stávajícím výsledkovým systémem používaným na hale.
Útočné časy musí zobrazovat současně herní čas a čas útoku. Součástí dodávky je včetně propojovací
a přívodní kabeláže.
Zadavatel požaduje, aby dodané zařízení časomíry bylo kompatibilní se současně provozovaným
systémem informační výsledkové tabule, která je ovládána systémem: scoreboard-systém
(http://scoreboard-system.com/index.php?lang=cz), který byl součástí dodávky v roce 2019. Tento
scoreboard systém dodala společnost HDT.cz (https://www.hdt.cz/).

S ohledem na toto upřesnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek.
Nabídky je možné podat do 7. 4. 2021 do 10:00 hod.
S pozdravem
Bc. Marta Löfflerová
administrátor veřejné zakázky
odbor investic a dotací
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