Dotazy k technické specifikaci na realizaci zakázky malého rozsahu „Nafukovací stan a přívěsný vozík pro Verušičky“
I.

Nafukovací stan včetně příslušenství
1. Jaké si přeje zadavatel propojení na stany. Prosím o specifikaci.

Stan je vybaven propojovacími zdrhovadly kolem dveří stanu se zabezpečením proti průniku vody do stanu (např.
krycí plachtou přes zdrhovadlo).
2. Prosím o specifikaci, jak má být proveden zpracovaní stanu. Lepení, šití, vysokofrekvenční svařování
atd..
Střecha stanu – vyrobena metodou šití se zajištěním švů proti vnikání vody do stanu (např. podvařením nebo podlepením),
tak aby nenarušoval vzhled stanu při pohledu z vnější strany.
Konstrukce stanu – vyrobena metodou lepení.
Podlaha stanu – vyrobena metodou svařování.

3. Střechovice: Materiál střechovice??, vodonepropustný, vodoodpudivá úprava, snížená hořlavost??

Odlehčený materiál s vodoodpudivou úpravou a vodonepropustný se sníženou hořlavostí min. dle normy DIN4102-1 hodnota
B1 může být použita srovnatelná metoda se stejnými nebo lepšími funkčními vlastnostmi.

A. celková plošná hmotnost min. g/m,

min. 240 g/m2 dle ČSN EN ISO 2286-2; může být i dle jiné normy jejímž výsledkem budou obdobné nebo lepší
vlastností.
B. pevnost v tahu v příčném směru min…N, v podélném směru min…N

min 1100N/50 dle ČSN EN ISO 13934/1; může být i jiná norma při zachování stejných nebo lepších vlastností.
C. pevnost v tahu při dalším trhání příčném směru min……N, v podélném směru min……N,

min 200N dle DIN 53363 v obou směrech; může být i jiná norma při zachování stejných nebo lepších vlastností.
-30°C - +70°C

D. odolnost proti teplotám min…… max……°C,
E. odolnost proti hoření max……. mm/min,

B1 dle DIN 4102-1; může být i jiná norma při zachování stejných nebo lepších vlastností.
F. nepropustnost vody při tlaku min……mm vodního sloupce dle ČSN EN 20811,.

min 1000 mm dle ČSN EN 20811; může být i jiná norma při zachování stejných nebo lepších vlastností.
Barva červená.
Ano.

G. Barevné provedení dle RAL

4. Připouští zadavatel možnost jiné verze například nápis sundavací na suchý zip.
5. Konstrukce stanu- typ provedení…samonosná, podpěrná?? Jednoplášťové – dvouplášťové
provedení?? Použitý materiál na konstrukci stanu.

Konstrukce samonosná, nafukovací v jednoplášťovém provedení, konstrukce z textilie oboustranně nánosované
kaučukem.
min 560 g/m2

A. celková plošná hmotnost materiálu pro tubus – min…… g/m2,

B. pevnost v tahu 1. metoda – v příčném směru min…… N, v podélném směru min…… N,

min 2200N/50 dle ČSN EN ISO 1421; může být i jiná norma při zachování stejných nebo lepších vlastností.

C. pevnost v tahu v dalším trhání v příčném směru min…… N, v podélném směru min…… N,

min 2200N/50 dle ČSN EN ISO 1421; může být i jiná norma při zachování stejných nebo lepších vlastností.

-56°C - +80°C

D. odolnost proti teplotám min…… °C, max….. °C,
E. odolnost proti hoření max…… mm/min,

Není specifikováno

F. odolnost proti oděru – dle ČSN ISO 12947-2 min…..otáček

Není specifikováno
Barva černá

G. barevné provedení konstrukce bude v barvě RAL…… nebo je možnost více barev.
H. Konstrukce stanu kompletně rozebíratelná Ano – Ne

Ne – konstrukce v jednom kuse

6. Prosím o specifikaci parametrů stanu:
vnější rozměry (cca mm) …… x …… x ……,
8 400 x 5 700 x 2 900.
vnitřní rozměry (cca mm) …… x …… x ……,
8 400 x 5 300 x 2 670.
výše uvedené rozměru připouští se tolerance + - ..-…. Mm,
+/- 5%.
rozměry ve sbaleném stavu (cca mm) …… x …… x ……,
1 300 x 1 000 x 700.
připouští se tolerance + - ……mm,
+/- 5%.
hmotnost (max. kg) ……,
max. 150 kg.
včetně rozpěrných tyčí, kotvení, opravárenské sady přepravních obalů ANO-NE
ano.
uživatelský manuál ke stavbě stanu a jeho složení na vozík ANO-NE
ano.
specifikace požadavků na revize jednotlivých komponentů ANO-NE
Není vyžadováno.
soupis revizí a datum expirace u všech komponentů dodávky ANO-NE
Není vyžadováno.
7. Podlaha: Použitý materiál pro podlahu??
Barevné provedení – vnější i vnitřní obvod odstín RAL……
PES textil oboustranně nánosovaný PVC s protiskluzovou úpravou, barva šedá.
9. Specifikace rozměru kolíků, hmotnost kladiva na zatloukání kolíků??
Kolíky o dostatečné délce k udržení stanu na místě při poryvech větru do 100 km/h. Kladivo
o odpovídající hmotnosti, s níž bude možné kolíky dostatečně zatloukat.
11. Příčná přepážka – materiál, plošná hmotnost max. do……g/m2, odolnost vůči teplotám min……°C,
Materiál přepážky PES textil se PU nánosem, hmotnost max 90 g/m2.

Odolnost vůči teplotám -30°C až +70°C.
pevnost v tahu v příčném i podélném tahu min…… N, odolnost proti hoření max…… mm/min,
min 500N/50mm dle ČSN EN ISO 1421, odolnost hoření dle ISO 3795 – max 100mm/min. Můžou
být i jiné normy při zachování stejných nebo lepších vlastností.
13. Propojovací díl: připouští zadavatel variantu – propojování stanů stejného typu samostatným
propojovacím límcem stejné barvy s fixací na střeše stanu suchým zipem proti zatékání vody a
vnikání prachu?
Samotný propojovací díl ve stejné barvě je možný bez dalších výztuh. Propojování pomocí
zdrhovadel.

14. Osvětlení stanu LED osvětlení, barva světla v rozsahu……-……K,
kabel délky min…… m, každé LED světlo lze samostatně vypnout nebo zapnout, ANO-NE,
Rozsah 3500-4500 K, kabel délky min 5m, Ano – zapojením do sítě.
jednotlivá svítidla musí být vzájemně propojitelná ANO-NE,

Ne. Světla se nepropojují, jsou samostatné.

součástí dodávky budou propojovací kabely pro všechny světla vybavených vhodnou zástrčkou a
zásuvkou pro daný typ LED osvětlení ANO -NE

Ne.

15. Mobilní elektrické nafukovadlo- s centrálním dofukováním nebo jen nafukováním??
elektrické zapojení ….. V / …… Hz,
230 V / 50 Hz.

výstupní tlak min…… bar max…… bar
0,27 bar – 0,30 bar.

výkon / příkon min…… W, max…… W
1000W.

délka hadice musí umožnit centrální dofukování celého stanu, ANO-NE
Ano.

funkce centrálního dofukován stanu dle nastaveného tlaku, ANO-NE
Ne.

hmotnost……Kg
Max. 14 kg..

rozměr nafukovadla min……x…..x…..x cm
Max. 30x30x35 cm

16. Naftové topidlo – specifikace délky přívodního kabelu k termostatu…..m
Min. 9 m.

Specifikace délky rozvodného rukávu na teplo ……m

Min. 3 m .

II.

Přívěsný vozík dále jen PV
vše na vozíku musí být ukotveno proti pohybu, ANO-NE
Ano
připouští se variantní řešení provedení bočnic, čel a střechy konstrukce nástavby vozíku ve skříňovém
provedení – bez výklopné střechy, v takovém případě musí mít skříň kromě zadních dvoukřídklých
dveří i boční dveře v pravé stěně (ve směru jízdy) pro zajištění přístupu do přední části přívěsu nebo
výklopnou pravou stěnu přívěsu směrem vzhůru, Panely skříňové nástavby musí být vyrobeny z kovu,
např. z hliníkových lamel, ANO-NE
Ne

PV vybavený nastavitelným ojem ve tvaru písmene „V“ s výměnným zařízením pro kulový uzamykatelný
spoje ISO 50, ANO- NE
Ne
PV vybavený přihrádkami, boxy ANO-NE
Ne

PV vybaven osvětlením vnitřního prostoru, ANO-NE
Ne

PV vybaven vnější el. zásuvka 12 V, ANO-NE
Ne

Kromě místa pro stan s veškerým příslušenstvím a vybavením, bude v přívěsu vytvořeno místo pro
uložení osvětlovacích těles a kabeláže, kompresoru, topidla ANO-NE
Ano
1 kusů nádob na pohonné hmoty o objemu á 20 l (1xNM, zásoba k Topidlu), ANO-NE
Ne

Pneumatiky M+S, určení pro provoz ve sněhu a blátě, ANO-NE
Není specifikováno

musí být dimenzovány na hmotnost přívěsu, ANO-NE
Ano

Bude PV vybaven náhradním kolem ANO-NE
Ne

Bude PV vybaven regály a přihrádky pro umístění veškerého požadovaného materiálu s pevně
stanoveným umístěním, ANO-NE
Ne

IV.

užitečná hmotnost min…… kg,
2700 kg
zámek pro uzamknutí k tažnému zařízení s min. dvěma klíči, ANO-NE
Ano
Lehátka pro nouzový nocleh
polní lehátko- rozměry max……x……x…... cm (rozložené), ……x…..x…… cm (složené),
prostor na ležení min. 195 x 75 cm Výška min. 30 cm max. 60 cm
složené max. 97x21x13 cm
konstrukce hliníkový profil min…..x….. mm,

Není specifikováno
váha max…..kg,
8,3 kg
nosnost min ….. kg,
125 kg
barva potahu lehátka -……
Není specifikováno
Material lehátka Nylon -……
Ano
Závěr: Bude zadavatel požadovat všechny součásti stanu a přívěsného vozíku i jejich příslušenství a
všechna zařízení zde použitá splní obecně stanovené bezpečností předpisy a budou doložena příslušnými
doklady (např. revizní zprávy elektroinstalací, homologace, certifikát, prohlášení o shodě) a návodem
v českém jazyce. ANO-NE
Ano

