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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dodávka řídicího systému dynamické brzdy pro stand železničního kola a rotující 
kolejnice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k 

zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě předchozích žádosti 

o dodatečné informace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Znění dotazů č 1:

Doslovně převzatý:

1. Ve „Specifikaci plnění - Měnič, Rozváděč“ uvádíte požadavek na splnění elektromagnetické 

kompatibility – třída B.

Dle ČSN EN 55011 je třída B určena pro zařízení, vhodná k použití v obytných objektech a 

v obj. přímo připojených k rozvodné síti nn, napájející obytné budovy.

Takový požadavek splňují pouze měniče malých výkonů cca do 5kW s přídavným filtrem 

typu B.

U měničů velkých výkonů (200kW) se nepředpokládá použití v obytných objektech. Jsou také 

obvykle klasifikovány podle jiné normy ČSN EN 61800-3. Měniče velkých výkonů se 

obvykle dle této normy vyrábí v kategorii C3 (srovnání viz příloha).

Odpověď:
V rámci upravené technické specifikace (viz. Dod. info.) je nově požadováno dodržení 
elektromagnetické kompatibility pouze v úrovni odpovídající výkonu pouze soutěženého 
měniče.

2. Dále Vás žádáme o zadání průřezu (typu) přívodního kabelu, který napájí stávající rozváděč, 

ke kterému má být měnič připojen.

Odpověď:

Stand železničního kola je podle reálného stavu připojen do stávajícího rozvaděče ST39 
vodičem CYKY-J 3x95+50, který napájí řízený usměrňovač a pohonný stejnosměrný motor je 
síť řešena jako síť TNC. Viz foto příloha (příloha Dod. info.). Tento rozvaděč je napájen z 
rozvaděče 1RLAB05 zmíněným kabelem přes vývod 12 jištěným FA12 s vybavovacím 
proudem 220A. Standu nadřazený rozvaděč 1RLAB05 je z hlavní rozvodny 1RH1 napájen 
samostatnými vodiči 3x150+70+70 z jističe 1Q26 s vybavovacím proudem 300A.
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3. Zašlete jednopólové schéma sítě, ke které je připojen rozváděč, napájející měnič.

Odpověď:

Viz příloha a odpověď na Dotaz č.2. (příloha Dod. info.)

Znění dotazů č. 2:

1. k bodu připojení do sítě – je požadováno 4 nebo 5vodičové? (Jedná se o počet žil v napájecím 
kabelu)

Odpověď:

Stand železničního kola je podle reálného stavu připojen pouze 4vodičově. Ve stávajícím 
rozvaděči ST39, který napájí řízený usměrňovač a pohonný stejnosměrný motor je síť řešena 
jako síť TNC. Viz příloha (příloha Dod. info.). Tento rozvaděč je napájen z rozvaděče 
1RLAB05.

2. umožňuje sběrnice ve stávající rozvaděči připojení dvou kabelů? (z důvodu velkého proudu 
budou použity k připojení rozvaděče s měničem dva paralelní kabely).

Odpověď:

V současném rozvaděči není rozvod řešen sběrnicí, ale pouze kabelovými pospojováními. 
Toto pospojování bude v rámci dodávky nutné rozdělit a z hlediska našeho názoru není 
problém vyřešit připojení ani dvěma paralelními kabely. Viz příloha (příloha Dod. info.).

3. k bodu napájení elektromotoru – budou na elektromotoru namontovány příslušné stínící 
vývodky nebo jsou součástí dodávky?

Odpověď:

Na dodaném elektromotoru nejsou dodány stínicí vývodky, ale pouze obyčejné průchodky. Je 
nutné v rámci dodávky tyto vývodky vyměnit za stíněné. Viz příloha (příloha Dod. info.).

4. k bodu (propojení s IRC) – je součástí dodávky konektor k IRC nebo je již konektor k 
dispozici?

Odpověď:

IRC snímač je řešen svorkovnicí. Konektor není potřeba.

5. k bodu (propojení s PTC termistory) – jaký je počet připojovaných termistorů?

Odpověď:

Termistory jsou v motoru dva. Viz příloha (příloha Dod. info.).

6. k bodu propojení měniče s motorem – obsahuje stávající zemní kanál i plechový žlab 
s potřebnými přepážkami, nebo je dodávka kabelového žlabu součástí zakázky?

Odpověď:

Zemní kanál je řešen pouze stavebně odlitkem z betonu. Nejsou v tomto kanálu instalovány 
žádné přepážky. Pokud tyto přepážky budou nutné, musí být součástí dodávky.
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Znění dotazů č. 3

1. u měniče je uvedeno "komunikační rozhraní minimálně RS485". To znamená že je přípustný v 
podstatě jakýkoli komunikační protokol? A bude požadována i komunikace s řídícím 
systémem i po logických/analogových signálech?

Odpověď:

Ano, je přípustný jakýkoli standardizovaný komunikační protokol. Komunikace s řídícím 
systémem i po logických/analogových signálech nebude požadována.

2. řídící systém který bude (alespoň jak chápu zadání) řešit "technologii" = řízení momentu, 
otáček, směrů etc. - a měniči bude zadávat požadovanou rychlost a směr - je stávající nebo 
bude teprve projektován?

Odpověď:

Řídící systém je stávající, ale bude rozšířen pro potřeby ovládání soutěženého měniče.

3. obchodní: požadovaná dodací lhůta od podpisu smlouvy 4 týdny do realizace je limitní? Dle 
našich zkušeností z velmi podobné akce je velmi nereálná. Zejména pokud by byl teprve 
projektován nadřazený řídící systém by tato lhůta musela být významně delší.

Odpověď:

Ano, požadovaná dodací lhůta od podpisu smlouvy 4 týdny do realizace je limitní. Nadřazený 
řídící systém bude řešen až po realizaci soutěžené zakázky.

4. Dotaz: je pro vás nabídka s delší dodací lhůtou akceptovatelná?

Odpověď:

Nabídka s delší dodací lhůtou není akceptovatelná.

Zadavatel oznamuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání 
obálek takto:

Původní znění:
Lhůta pro podání nabídek:  Datum: 20. 11. 2013      Hodina: 09:00 
Otevírání obálek: Datum: 20. 11. 2013 Hodina: 09:00

Nové znění:

Lhůta pro podání nabídek:  Datum: 26. 11. 2013    Hodina: 09:00 

Otevírání obálek: Datum: 26. 11. 2013 Hodina: 09:00

Rovněž se v tomto smyslu mění Zadávací dokumentace, jejíž aktuální znění je přílohou těchto 
dodatečných informací.

S pozdravem

Ing. Ivana Paulusová

oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek
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