Rīgā, 11.03.2016.
Skaidrojums Nr.1
par iepirkumu
„Rekonstruētā Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas atklāšanas koncepcijas
izstrāde un tās īstenošana”
(id. nr. CSDD 2016/23)
Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk
– CSDD) iepirkuma komisija precizē iepirkuma „Rekonstruētā Rīgas
Motormuzeja ekspozīcijas atklāšanas koncepcijas izstrāde un tās
īstenošana” (id. Nr. CSDD 2016/23) nolikuma terminu:
1.jautājums
Par lūgto viesu pasākumu 10.06.2016 - plānotas arī starptautiskas delegācijas.
Skaitliski cik liela būs ārvalstu viesu klātbūtne šajā pasākumā un vai viņiem
jāparedz pasākuma vadīšanu 2 valodās jeb pietiek ar atsevišķa tulka
nodrošināšanu viesiem? Vai par šo jautājumu jārūpējas Pretendentam jeb
CSDD to patur kā savu atbildību?
Atbilde:
Informējam, ka plānotais ārvalstu viesu skaits ir 25-30 personas.
Pretendentam jānodrošina pasākuma vadīšana 2 valodās, līdz ar to pasākuma
vadītājam (moderatoram) brīvi jāpārvalda vismaz latviešu un angļu valodas.
2.jautājums
Tā kā nepieciešamas pasākuma koncepcijas vizualizācijas, vai varat atsūtīt:
- lielākas / lielākas izšķirtspējas un vairāk muzeja telpu vizualizācijas?
- Muzeja telpu plānu, kas noteikti ir pieejams izstādes arhitektiem.
Atbilde:
Vairāk informācijas par muzeja telpu plāniem lūdzam skatīt šeit:
https://failiem.lv/u/tkdm5g8m#
3.jautājums
Muzeja tehniskā nodrošinājuma sarakstā ir minētas "23 citas multimediālās
aktivitātes". Vai varat precizēt, kas tās ir tīri no tehnoloģiju viedokļa projektori, ekrāni, miglas ekrāni vai kas cits? Lai varam saprast vai un kā tās
integrēt pasākumā.
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Atbilde:
Minētās multimediālās aktivitātes nav paredzētas integrēšanai atklāšanas
pasākumā.
4.jautājums
Tā kā muzejs tiek veidots kā ļoti mūsdienīgs muzejs ar zinātņu centru, tad
noteikti jau ir virkne tehnoloģiju, kas muzejā jau ir pieejamas un kuru piegāde
tikai pasākumam nav nepieciešama. Vai varat lūdzu precizēt, kādas lietas
muzejs pats spēj nodrošināt, piemēram, vai muzejā ir un ja ir, tad cik un kādi
projektori, ekrāni, prožektori, citi gaismas risinājumi, apskaņošanas
risinājumi, tulkošanas iespējas un citi tehniskie risinājumi?
Atbilde:
Darbu un materiālu, iekārtu nosaukums

Mērv.

Daudz.

Projektors Hitachi CPWU8451

gab.

1

Elektrisks ekrāns Adeo Profesional 300 White Pro

gab.

1

Aktīva audio sistēma Genelec, 4030B

gab

2

Bezvadu audio video sistēma Barco, Clickshare CSC-1

gab

1

Monitors Samsung, LH46EDDPLGC/EN

gab

2

Digital signage atskaņotājs Onelan NTB-HD-10-S

gab

2

Ūdensizturīga ietvara monitors Hyundai, H551SL

gab

1

Digital signage atskaņotājs Onelan NTB-HD-10-S

gab

1

Projektors Barco, F32 1080

gab.

3

Ekrāns Projecta Fast Fold Delux, 366x234,

gab.

3

gab.

1

kompl.

2

Mikrofonu uztvērējs Beyerdynamic, TG1000

gab.

1

Mikrofoni Beyerdynamic, TG1000 Handheld

gab.

2

gab.

2

Projektors Barco, PJWU-101B

gab.

1

Video ditribūcijas ssitēma Extron, DXP-8x8 HDMI

gab.

1

Vadības panelis Extron, TLP Pro 1020M

gab.

1

Bezvadu audio video sistēma Barco, Clickshare CSC-1

gab.

1

Digitāls audio matricas mikseris Ecler, MIMO 8x8

gab.

2

Audio pastiprinātājs MC2, T1000

gab.

2

Audio pastiprinātājs MC2, T1500

gab.

1

Audio pastiprinātājs MC2, T3500

gab.

1

Audio sistēma Turbosound, TCX-10 ar WB-55

gab.

2

Pedagoģiskā telpa - Projekcijas sistēma ar 3m platu ekrānu un audio sistēmu. Iespējama bezvadu
video signāla pārāidīšana uz projektoru.

Informācija ieejas zonā - digitalsignage monitori ar atskaņotājiem

Āra informācijas stends - ūdensizturīgs monitors

Mainīgā izstāžu zāle - projekcijas sistēmas

Pārvietojams audio komplekts pārvietojamā aparatūras statnē
Audio mikseris Ecler, Compact 8
Aktīvā audio sistēma Ecler, Verso 12P + BAGVERSO12A

Iznesamas mikrofonu antenas
Konferenču zāle

2
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Audio sistēma Turbosound, TCX-10 ar PB-55

gab.

2

Audio sistēma Turbosound, TCX-12 ar CB-55

gab.

2

Audio sistēma Turbosound, TCX-15B

gab.

2

Mikrofonu uztvērējs Beyerdynamic, TG1000

gab.

2

Mikrofons Beyerdynamic, TG1000 Handheld

gab.

2

Mikrofons Beyerdynamic, TG1000 Beltpack transmt. Ar TG H74C

gab.

2

Prezidija prožektori Philips Selecon, SPX 36º 600W/800W

gab.

6

Skārienjūtīgs monitors ar iebūvētu datoru Infocus, INF7021

gab.

1

Motorizēts monitora statīvs SMS Presence Mobile Motorized

gab.

1

Bezvadu audio video sistēma Barco, Clickshare CSC-1

gab.

1

Informatīvi monitori Samsung DH40D

gab.

3

Video ditribūcijas ssitēma Extron, DXP-4x4 HDMI

gab.

1

BluRay atskaņotājs Denon, DBT-1713U

gab

1

Audio atskaņotājs Denon, DN-700H

gab.

1

Griestu skaļruni Bose, FreeSpace DS16F

gab.

18

Digital signage atskaņotājs Onelan NTB-HD-10-S

gab.

1

Pārvietojama video sistēma - 70" skārienjūtīgs monitors uz pārvietojama elektriska statīva

Kafeijnīcas audio un video sistēma

5.jautājums
Vai atklāšanas pasākumam (10.06.2016 daļai) ir iespējams izmantot 1-3 no
muzeja eksponātauto, kuros apmeklētāji drīkstēs kāpt iekšā?
Atbilde:
Muzeja eksponātauto nav paredzēti, lai tajos apmeklētāji kāptu iekšā, līdz ar
to arī atklāšanas pasākumā šāds aizliegums pastāvēs.

3

