MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Příloha č. 1
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

„Zimní stadión – dodávka a montáž 2 kusů časomír“
- realizace akce

Místo akce : Zimní stadión v Kopřivnici, Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice

1. Zadávací dokumentace
není zpracována
Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční ve středu 26.8.2015 v 9:00 hod se srazem
zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří
893.
2. Předmět plnění :
Předmětem plnění zakázky je dodat, namontovat, zprovoznit a proškolit obsluhu 2 kusů
časomír na zimní stadión v Kopřivnici, Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice.
Požadovaný rozsah díla :
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, vč. specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
na akci: „Zimní stadión – dodávka a montáž 2 kusů časomír“.
2) Možnost prohlídky místa budoucího plnění

Požadavky na časomíru :
Požadujeme dodání časomíry pro lední hokej – 2 kusy.
Základní technická data :
Zobrazení : skóre, hrací čas, trestný čas, osobní trest, time out
Minimální rozměr :

500 cm x 125 cm

Minimální výška textu : 30 cm perioda, trestný čas, osobní trest, čísla hráčů
30 cm hrací čas ( 00:00 až 99:59, skóre ( 00 až 99 )
Možnost volby počítání hracího času vzestupně i sestupně
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Volitelné texty mužstev : ANO ( min. 8 – 10 znaků )
Textový řádek pod časomírou : ANO, výška aktivního textu min. 25 cm, volitelná barva

Dodávka musí obsahovat :
Časomíru pro provedení do nevytápěných sportovních hal pro lední hokej 2 ks v celohliníkovém
provedení včetně povrchové úpravy pro venkovní prostředí, eliptické led diody a se statickým
svícením led diod v minimálně dvouřadém provedení
Ovládací pult s přehledným displejem se zobrazením času před hrou, jednotlivých period,
přestávek a prodloužení s možností měnit veškeré časové údaje s přesností na sekundy, hracího
času na desetiny sekundy. Poslední minuta při počítání hracího času sestupně se zobrazením na
desetiny sekundy jak na ovládacím pultu, tak i na časomíře. Názvy týmů požadujeme měnit
přímo z ovládacího pultu. Požadujeme 1 ks ovládacího pultu a 1 ks rezervní, notebook nebo
PC pro textový řádek s bezdrátovým připojením
Bezdrátové řízení technologie bluetooth
Bezdrátové řízení technologie pro spodní textový řádek
Samostatné napájení pro textový řádek pro zobrazení zákazu vstupu na ledovou plochu.
Ovládací SW pro textový řádek v českém jazyce, bude se ovládat z dodaného PC nebo
Notebooku. Další vlastností textového řádku bude přerušení vysílaného textu při otevřených
vratech pro rolbu a napsání upozorňujícího textu dle volby : např. Zákaz vstupu – úprava ledu.
Po zavření vrat se znovu automaticky spustí původní text. Čidlo u vrat bude obsahovat i vypínač
pro vypnutí automatiky.
Velmi hlasitou sirénu
Branková led světla napájená bezpečným napětím včetně potřebné kabeláže.
Samostatné hodiny reálného času, výška číslic 30 cm, radiační štít, GPS modul, čidlo vnitřní
teploty, bezdrátové připojení, ovládací SW pro nastavování, formát „- HH: MM“
Nosné konstrukce dodá dodavatel nebo upraví stávající.
Demontáž a likvidace obou stávajících časomír
Doprava, montáž, zaškolení obsluhy, vypracování a dodání všech potřebných revizí
Další požadované úkony :
Zabezpečení staveniště po celou dobu provádění prací.
Uvedení veškerých ploch dotčených činnosti do původního stavu – úklid
Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli minimálně tyto doklady :
- doklady od použitých materiálů a komponentů – 1 x v tištěné podobě
- kopie listů stavebních deníků – 1 x v tištěné podobě
- doklady od provedené likvidace odpadů – 1 x v tištěné podobě
Požadovaná záruka na stavební práce a dodaný materiál musí být minimálně 24
měsíců
Zhotovitel po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad
bezpečnosti práce, protipožárních opatření (dle patřičných zákonů) a za proškolení
svých pracovníku v těchto oblastech.
Likvidaci a odvoz nepotřebného materiálu na skládku a poplatek za skládku.
Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného
prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního
užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto
omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a
uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.
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Dodržení veškerých platných předpisů a norem.
Dodané a namontované zařízení bude odpovídat platné právní úpravě, českým
technickým normám musí mít schválení pro používání pro dané účely v ČR.
Montáž na zimním stadiónu v Kopřivnici bude umožněna pouze v pracovní dny od
6:00 do 15:00 hod
Splněním zakázky se rozumí:
úplné dokončení stavby
protokolární předání díla v sídle objednatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, Kopřivnice,742 21
předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu dle výše uvedeného seznamu
3. Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala mimo jiné :
3.1. Návrh smlouvy o dílo:
Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku.
3.2. Cena díla :
Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady
spojené s řádným a kompletním vybudováním daného díla. Uchazeč je povinen se seznámit se
všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace díla a ve své nabídce tyto
okolnosti zohlednit. Cena bude doložena položkovým rozpočtem. Podkladem pro vypracování
položkového rozpočtu je tato specifikace a obhlídka místa budoucího plnění.

S pozdravem

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí Odboru majetku města Kopřivnice
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