Vyřizuje/tel. Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251
V Brně dne 18. 6. 2020

Veřejná zakázka s názvem

„0232020 Dodávka tabletů, externích zvukových karet a uzavřených
sluchátek pro učebnu Q04 - opakování“
v rámci dynamického nákupního systému s názvem: Dynamický nákupní
systém na dodávky informačních technologií II

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu vzneseného
dodavatelem. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 17. 6. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Žádost o vysvětlení č. 1:
„Dobrý den,
U položky č.1 zadavatel požaduje tablet o rozměrech 8x369x170. Domníváme se, že se jedná
o chybně uvedený rozměr. Může zadavatel nabídnout tablet splňující všechny požadavky a o
velikosti 8x 269x170mm?“
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel uvádí, že při splnění všech dalších požadavků je možné akceptovat i přístroj s jiným
rozměrem a rozhodl se proto upravit Přílohu č. 1 – technická specifikace (nově: Příloha č. 1 –
Technická specifikace_aktualizovaná“) a zcela parametr na požadovaný rozměr tabletu
odstranit. Potřebnou velikost pracovní plochy tabletu v technické specifikaci popisuje rozměr
pracovní plochy (160 x 100 mm), ke kterému zadavatel v aktualizovaném dokumentu doplnil
toleranci ±3 mm. Zadavatel dále rovněž v aktualizované Příloze č. 1 – Technická specifikace
odstranil požadovaný rozměr i u položky č. 2 – „Externí zvuková karta“.
Vzhledem k tomu, že Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 mění parametry předmětu
veřejné zakázky, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku a
ta je tak nově stanovena na 1. 7. 2020 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je: 1. 7. 2020 v 10:00
Příloha Vysvětlení ZD č. 1: Příloha č. 1 – Technická specifikace_aktualizovaná
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