Městské kulturní středisko Říčany
Dodatečná informace č. 1
Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka ozvučovací aparatury včetně instalace a zapojení do
MěKS Říčany II“ na základě dotazu zájemce poskytujeme následující dodatečnou informaci:
Dotaz:
Dobrý den,
Na základě Vaší výzvy k podání nabídky Vás prosím o dodatečné informace k zakázce.
V příloze č. 4 – technické požadavky je uvedena položka f) stagebox jakožto volitelné řešení a je u něj
uvedeno, že není podmínkou. V příloze č. 7-hodnotící kritéria je ale tato položka označena jako variantní
řešení a je na něj dána váha 1,27%. Dále zadavatel uvádí ve výzvě, že nepřipouští varianty nabídky. Proto
Vás žádám o vysvětlení této položky a úpravu zadání. Předpokládám, že tato položka je požadována u
typu pultů nemajících na sobě vstupy/výstupy přímo, ale pouze prostřednictvím stageboxu. Vzhledem k
tomu, že je požadováno řešení pultu se vstupy/výstupy na pultu (viz příloha č. 7 bod a) druhý řádek),
není stagebox potřebný a tudíž by na něj neměla být dána žádná váha natož váha vyšší než na
požadované řešení.

Odpověď:
Dobrý den,
Váš dotaz je velmi logický a správný.
Zadání je myšleno takto:
Formulací „variantní řešení“ u stageboxu je myšleno to, že uchazeč podá buď nabídku, která neobsahuje
stagebox, nebo nabídku, která počítá se stageboxem. Znamená to tedy, že v jedné nabídce nemohou být
volitelně obě verze. Uchazeč zváží, zda je vhodnější podat nabídku, která stagebox neobsahuje, nebo
(jinou) nabídku, která stagebox obsahuje.
V případě, že nabídka nebude obsahovat stagebox, budou vyšší nároky na mixážní pult, což je také
vyjádřeno váhou (počet mono mikrofonních/linkových vstupů přímo na pultu 0,954, počet stereo
linkových vstupů: 0,318, což je v součtu zhruba stejná váha jako u stageboxu). Pokud se zvolí řešení se
stageboxem, je možné dodat méně vybavený mixážní pult. Tak se tedy získají v hodnocení body za
stagebox, ale ztratí se body za vybavení mixážního pultu. (V případě řešení se stageboxem jsou
parametry uvedené u mixážního pultu v zadání chápány jako orientační). Ideální variantou by bylo
samozřejmě dodání plně vybaveného mixážního pultu a zároveň také stageboxu, toto řešení by bylo
pravděpodobně dražší (vliv na váhu přiřazenou ceně).

