VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zakázky
Název projektu
Druh zakázky
CPV

Dodávka ICT a pomůcek do odborné učebny
Odborné učebny v ZŠ Vojtěcha Martínka, Brušperk
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010552
dodávky, zjednodušené podlimitní řízení

Prohlídka místa plnění

30200000-1
30213100-6
30195900-1
30232100-5
48000000-8
48190000-6
37524100-8
Netýká se

Termín pro podání nabídek

6. 12. 2019 do 13:00 hodin (do elektronického nástroje)

Termín pro otevírání nabídek

V elektronickém nástroji – po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
WWW adresa zadavatele
Adresa profilu zadavatele a
elektronického nástroje
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Město Brušperk
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
00296538
http://www.brusperk-mesto.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296538

Zástupce
Adresa zástupce
IČ zadavatele
Elektronická adresa
URL
Telefonní kontakt

Počítače
Přenosné počítače
Bílé a magnetické tabule
Tiskárny a kresliče
Balíky programů a informační systémy
Balík programů pro oblast vzdělávání
Výchovné hry

Ing. Petr Měkýš, starosta
Zastoupen dle § 43 zákona
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
28631595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz
+ 420 774 883 284

Ostrava
2019-12-02
Zadavatel Město Brušperk prostřednictvím zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) jako veřejná zakázka na dodávky poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace
k předmětné zakázce.
Dotaz:
V části III: Software požadujete mimo jiné i SW pro řízení výuky v učebně - v položkovém rozpočtu je
uveden počet 1.
Vzhledem k tomu, že tento typ SW je licencován na učebny a dále pak na počty žáků v nich, žádáme o
upřesnění pro kolik učeben SW požadujete a kolik bude v jednotlivých učebnách PC nebo notebooků.
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Prosím o upřesnění o kolik učeben, případně pro kolik zařízení sw požadujete.
Odpověď:
Jedná se o 1 učebnu s počtem 30 PC žákovských + 1 PC učitelské

S pozdravem
Ing. Jiří Zapletal
jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o.
na základě zmocnění
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