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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 předchozí žádosti 

o dodatečné informace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Znění dotazu č. 1:

V dodatečných informacích č.1 uvádíte trvalý proud motoru 368 A, parametry měniče pak minimálně 
368A trvale/552 A max/1 minuta.
V dodatečných informacích č.2 dotaz dvě je pak v odpovědi uvedeno, že "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"
Rozumím tomu správně že řízený usměrňovač pohonného stejnosměrného motoru je jištěn 220 A při 
napětí 3x400 V? Pokud ano (a z dokumentace i výkresů to tak vypadá), to odpovídá výkonu 
stejnosměrného motoru někde kolem 120-130 kW trvale (můžete sdělit štítkové hodnoty poháněcího 
motoru)? A tento pohonný motor je brzděn frekvenčním měničem který je předmětem této veřejné 
zakázky.
Z jakého důvodu je tedy požadován výkon 200 kW s přetížením 150%? Tento parametr zřejmě v dané 
konfiguraci zkušebního stanoviště nebude možné ani prakticky ověřit - přitom to je dle zadávací 
dokumentace "garantovaný parametr", jehož nesplnění je důvodem k vyloučení ze soutěže. Pomíjím 
že jištění rekuperujícího měniče bude vyšším proudem nežli je jištění celého standu.
Jedná se o nějaký budoucí záměr navýšení výkonu poháněcího motoru (resp. jeho výměnu včetně 
napájení za výkonnější)?
Řízený usměrňovač je tyristorový? A je reverzační? O jaký typ/výrobce a ze kterého roku se jedná? A 
jaké má parametry (napětí, proud kotvy, přetižitelnost)?

Odpověď:

Stávající zkušební stav (viz ilustrační foto) je v současnosti vybaven jedním pohonným motorem TES 
o výkonu 138kW typ S250L604, viz příloha. Štítkové údaje: 138,2kW S1, 400V,380A, 725ot/min, 
buzení 190V 16,8A.
Tento motor je poháněn přes čtyřkvadrantový tyrystorový usměrňovač LENZE. Zkušební stav 
v současné době není zatěžován žádným jiným odporem, nežli jsou čistě mechanické odpory valení a 
tření. To je nyní záměr změnit díky rozšíření stavu o druhý (zátěžný) motor, který v současnosti již 
máme, a který je v rámci tohoto řízení záměr elektricky instalovat a dovybavit potřebnou měničovou a 
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spínací technikou. Tento motor bude v prvé řadě sloužit jako zátěžný stroj brzdící přes mechanický 
přenos stávající pohonný motor 138kW. Tedy předpoklad je, že si tyto dva motory budou mezi sebou 
vyměňovat energii (jeden motor poběží vždy v režimu motor, druhý v režimu brzda – generátor či 
naopak). Není předpoklad, že by oba motory současně běželi v režimu motoru (tedy oba současně 
odebírali energii ze sítě). Ze sítě přes přívodní kabel budou odebírány pouze výkony na pokrytí 
mechanických ztrát a počáteční urychlení soustrojí. Z toho vyplynul i instalovaný výkon přes přívodní 
vedení a vzniklý problém s velikostí jištění.
Výkon 200kW vznikl z požadavku zkušebního stavu pracovat jak při nízkých otáčkách a velkém 
momentu, či vysokých otáčkách a malém momentu (realizace trakční charakteristiky hnacího vozidla) 
= vyšlo se z mechanických charakteristik asynchronního motoru a vyšel (bohužel) takovýto výkon. 
V současné době není předpoklad, že by motor během svého provozu vůbec dosáhl výkonu 200kW, 
neboť protiběžný stroj má pouze výkon 138kW. Požadavek na přetížení o 150% vyšel opět 
z požadavku zvýšeného kroutícího momentu při nízkých otáčkách. Tento požadavek vznikl i 
s ohledem na budoucí možné úpravy a rozšíření stavu o systém s převodovkou, atd. Výkonově ovšem 
se nepočítá navyšování. 
Z výše uvedených parametrů vyplývá, že požadavek měniče je dimenzován provozním podmínkám 
(měnič se dimenzuje podle motoru, motor je dimenzován podle požadované trakční charakteristiky). 
Nikdy nebude na motoru plný mechanický výkon, čili ani například rekuperační jednotka není potřeba 
s plným instalovaným výkonem dle měniče, ale stačí pouze dle parametrů pohonného motoru, tedy na 
výkon 150kW.

Znění dotazu č. 2:

Jaký je časový plán uzavírání smluv? Kdy předpokládáte, že bude potvrzen výběr dodavatele a s ním 
podepsána smlouva? V návrhu kupní smlouvy je realizace předmětu díla do 4 týdnů a není tam 
uvedeno žádné protiplnění objednatele. Pro vlastní realizaci je však protiplnění v podobě přítomnosti 
vašich pracovníků - obsluhy rozvoden, zajištění vstupu, zásobování energiemi atd. - nezbytné. Zajistíte 
toto v případě podpisu kupní smlouvy ještě v tomto roce pro účely realizace i v období od 20.12.2013 
do 6.1.2014 v rozsahu a čase dle požadavku dodavatele?

Odpověď:

Předpoklad uzavření smlouvy spadá na začátek měsíce prosince 2013. Zadavatel zajistí plnou 
součinnost při instalaci předmětu zakázky a to vč. víkendů a svátků. Součinností je myšleno, 
umožnění přístupů do budovy a do laboratoře, kde bude předmět zakázky realizován, zajištění 
nezbytné obsluhy, zajištění energií, apod.).

S pozdravem

Ing. Ivana Paulusová

oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek
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