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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE 
DNE 16. 1. 2014

ZADAVATEL: Univerzita Pardubice
Sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Jednající: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor
IČ: 00216275

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím
podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Dotaz č. 1:
Přepážková indukční smyčka V-A 1288Y – udávaný dosah zařízení je cca 1 m, takže 
vlastně nikdo nemůže splnit Váš požadavek.

Odpověď:
Ve specifikaci předmětu plnění je uvedeno následující: „dosah zařízení do 2 m“. Požadavek 
není přesně určen dosahem 2 m, ale do 2 m, dosah smyčky totiž bývá např. 1 m, 1,5 m apod.

Dotaz č. 2:
Bezdrátové infra zařízení – co byl měl přepínat „přepínač funkce“? Mikrofony zesilující řeč 
by měly být umístěny kde? Interní/externí? Jaká délka kabelu? Stačí jeden vysílač a dva 
přijímače, anebo musí být dvě kompletní sady, tedy 2 vysílače a 2 přijímače?

Odpověď:
Přepínač funkce umožňuje přepínat z infra/radio zdroje zvuku na mikrofon zabudovaný ve 
sluchátku. Mikrofony jsou součástí poslechového zařízení. Zde se o žádný kabel nejedná, 
protože jde o bezdrátový přenos. Požadujeme 2 zařízení, tj. 2 krát základna s bezdrátovými
sluchátky.
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Dotaz č. 3:
Souprava přenosné indukční smyčky – indukční smyčka pracuje na principu magnetického 
pole. Aby byla správná funkčnost, pak se musí vždy po obvodě místnosti nainstalovat 
smyčka. Pokud by to měla být přenosná věc, pak musíte počítat i s tím, že musíte přenášet i 
smyčku. Tedy za předpokladu, že nebudete mít dvě nebo tři stálé místnosti a v každé
nainstalovanou smyčku a budete přenášet pouze zesilovač. Zesilovačů je více, a pokud bude 
max. rozloha 156 m2, pak by stačil pouze jeden model, který je použitelný do 170 m2. 
Indukční smyčka je zařízení pro nedoslýchavé a tak nevím, jak by mohla sloužit „všem 
ostatním“. Jedině s nějakým přijímačem indukčních signálů. Co si představujete pod pojmem 
„reproskříň“? Mám to chápat jako kompletní uzavřený reproduktor? Jaký by měl mít výkon? 
V ceně sestavy má být dodán i reproduktor, mikrofon i dvě smyčky?

Odpověď:
Ano, jedná se o přenosné zařízení. Žádná indukční smyčka neumí pracovat na principu 
magnetického pole, ale pouze elektromagnetického, což je něco úplně jiného. 
Elektromagnetické pole indukční smyčky může sloužit opravdu jen nedoslýchavým osobám 
vybaveným sluchadlem, které tuto technologii umí zpracovat na akustický signál. Pro 
případnou potřebu ozvučení prostor pro normálně slyšící je řešením připojení reproduktorové 
soustavy k zesilovači indukční smyčky, což lze splnit výběrem vhodného dvoukanálového 
zesilovače. Indukční smyčka se tedy skládá z malé skříňky s dvoukanálovým zesilovačem a 
kabelem příslušné délky pro položení na podlahu v prostoru kolem sluchově postižených. 
Požadujeme smyčku 50 m pro pokrytí až 156 m2 a smyčku 20 m pro pokrytí plochy do 25 m2. 
Zesilovač se připojí svým vstupem ke komunikačnímu zdroji (TV, R, rozhlasová ústředna, 
mikrofon atp.) a na výstup zesilovače se připojí kabel indukční smyčky, eventuálně 
reproduktorová soustava v případě dvoukanálového zesilovače chceme-li ozvučit prostor i pro 
normálně slyšící.
Součástí dodávky je reproduktorová soustava, mikrofon a dvě smyčky.

Dotaz č. 4:
Přenosná radiová naslouchací souprava – pokud by šlo o FM systém, pak ten je funkční jen 
pro nedoslýchavého, který vlastní určitý model sluchadla (ne všechny sluchadla podporují 
tuto technologii). Když je někdo nedoslýchavý a nemá sluchadlo, pak nelze použít. Samotné 
sluchadlo se k systému nedá dodat, protože se musí předem naprogramovat na určitou 
sluchovou ztrátu daného klienta. Možná by se to dalo ještě řešit radiovým TV systémem 
s tím, že vysílač musí být připojen do sítě (230 V). Pokud trváte pouze na bateriích, pak to ale 
není možné. Co by mělo být dodáno? Jen 2x vysílač a 2x přijímač?

Odpověď:
Jedná se o FM systém, zařízení je vhodné pro nedoslýchavého. Sluchadlo se k soupravě 
nedodává. Souprava se skládá z přenosného vysílače s mini mikrofonem (malá krabička), 
který nosí učitel (přednášející) a přijímače (malá krabička) se sluchátkem nebo osobní 
indukční smyčkou, který má student (posluchač). Souprava má bateriové napájení. Pomůcka 
je určená pro výuku, přednášky v posluchárnách, konferenčních sálech atp.
Součástí dodávky jsou 2 ks vysílače a 2 ks přijímače.
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Na základě těchto dodatečných informací, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 
29. 01. 2014 do 09:30 (viz upravená zadávací dokumentace).

S pozdravem

………………………………………
Ing. Veronika Sabolová, Ph.D.

oddělení přípravy a realizace veř. zak.

Univerzita Pardubice
Studentská 95
530 10 Pardubice
tel.: 466 036 765
email: veronika.sabolova@upce.cz

Přílohy:
Upravená zadávací dokumentace
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