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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU – „OBEC HNANICE – OBNOVA VO“ 

Referenční číslo 

zakázky: 
 

OBEC HNANICE/ZMR/2016/01 

Název zakázky: 
 

OBEC HNANICE – OBNOVA VO 

 

OTÁZKA ČÍSLO  1. 

OTÁZKA: V elektrických požadavcích na svítidlo je uvedeno:  „Předřadník v 

hliníkovém provedení s krytím minimálně IP 67“ 

S ohledem na nízké požadované příkony je požadavek na hliníkové provedení 

(myslí se asi hliníkový kryt předřadníku) z technického hlediska zcela zbytečný. 

U  kvalitních napáječů se bude ztrátový výkon předřadného zařízení pohybovat v 

rozmezí maximálně do 10% příkonu, tj. v rozmezí 1,5 až 4  W, což je možné 

spolehlivě uchladit i v plastovém krytu? 

ODPOVĚĎ:  Obecně předřadníky v hliníkovém provedení jsou konstruované 

do vyšších provozních teplot. Což má pozitivní vliv na jejich 

životnost. Požadujeme kvalitnější předřadník s hliníkovým krytem. 

OTÁZKA ČÍSLO  2. 

OTÁZKA: Požadavek na splnění direktivy  "Low Voltage Directive" nedává u 

svítidel na 230 V smysl, v případě svítidla se jedná o zařízení pracující s napětím 

vyšším než 50V a na ta se tato direktiva nevztahuje. Výjimkou by byla varianta, 

kdy by byl předřadník umístěn mimo svítidlo (což mimo jiné naznačuje 

požadavek na oddělení chladiče LED a předřadníku). Upozorňuji, že tato varianta 

uspořádání je poměrně raritní a přináší řadu problémů se splněním EMC 

kompatibility. Kombinace těchto požadavků ve výběrovém řízení silně evokuje, 

že bylo vypsáno pro konkrétní typ svítidla a doporučoval bych jej vyloučit. Stačí, 

když budou svítidla splňovat zákonné požadavky příslušných norem. 

ODPOVĚĎ:  Vyžadujeme, aby předřadník byl součástí svítidla, jak je běžné.  

Požadujeme však, aby předřadník přímo tepelně neovlivňoval LED čipy a  

naopak. Není tedy přípustná jedna společná chladící plocha např.  

předřadník umístěný na chladiči s LED čipy apod. Díky zvýšeným teplotám,  

LED čipy v místech předřadníku stárnou rychleji a mají tendenci se  

vypalovat. 



                                                                              
OTÁZKA ČÍSLO  3. 

OTÁZKA: Stejně diskriminační je požadavek na materiál tělesa svítidla - litý 

hliník. Dovoluji si upozornit, že některé slitiny hliníku jsou pro venkovní použití 

zcela nevhodné a lze očekávat, že budou mít velké problémy s korozí. Naopak 
bych doporučoval požadovat důslednou eliminaci elektrochemické koroze, tj. v 
případě těles svítidel ze slitin hliníku nutnost používat nerezový nebo kadmiovaný 

spojovací materiál. 

ODPOVĚĎ:  Na trhu je široká škála svítidel pro VO vyrobená z tlakově 
litého hliníku. Jedná se o běžný materiál pro tento účel. 

 

OTÁZKA ČÍSLO  4. 

OTÁZKA: zasílám Vám dotazy ke veřejné zakázce „Obec Hnanice obnova VO.“ 

Za Vaši odpověď předem děkuji. 

1. Degradaci světelného toku je nutno doložit snímky z termokamery a 

oficiálním LM 80 testem po dobu minimálně 6000 hodin. 
2. Počáteční měrný výkon svítidla musí být nejméně 120lm/wat 
3. Požadavek na inteligentní řízení 

Dotazuji se Vás jestli splnění těchto bodů je nepřekročitelná podmínka pro 
zdárnou účast ve výběrovém řízení. 
  

ODPOVĚĎ:  Ano, jedná se o podmínku pro účast ve výběrovém řízení. 

 

 

 

V Hnanicích dne  11. 8. 2016 

 

Starosta obce 


