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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

ZE DNE 31. 5. 2022 
 

Název zadavatele: Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Rotava, Nová Plzeň 673, PSČ 357 01 

Zastoupený: Mgr. Jaroslava Červenková, DiS., ředitelka příspěvkové organizace 

IČO zadavatele:  70945128 

 

Veřejná zakázka: 

Pořízení tabletů a notebooků včetně softwarového vybavení 

a příslušenství 
Tato veřejná zakázka byla zveřejněna na internetových stránkách zadavatele pod č. j. 192/2022 

 a současně na úřední desce zřizovatele. 

 

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací sděluje následující 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné 

zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim tohoto zákona. 

 

 

Dotaz k zadávacím podmínkám ze dne 1. 6. 2022 

 

Dotaz-01 / výběrové řízení „Pořízení tabletů a NTB“ 

 

Dotaz 1.1 – položka tablet 

V zadání je uveden požadavek na Silikonový kryt na tablety -45ks . 

Lze tento kryt nahradit variantou  krytu flipové pouzdro?  

Navrhovaný kryt kromě ochrany tabletu stejně jako požadovaný silikonový kryt, navíc 

nabízí i možnost práce v režimu stojánek. 

Děkujeme za odpověď 

 

Dotaz 1.2 – položka nabíjecí stanice 

V zadání je uveden požadavek na nabíjecí box pro 10tabletů -4ks. 

Předpokládáme, že zadavatel požaduje nabíjecí kapacitu 4x 10 tabletů, což je celkem 

40 pozic pro současné nabíjení. 

Lze nahradit tuto kapacitu 40ks nabíjecích pozic i případně jiným počtem nabíjecích stanic 

při zachování stejného počtu nabíjecích pozic??  

/např. 30+10=40 nebo 2x16+10=42/. Nižším počtem nabíjecích boxů dojde též k úspoře 

místa. 

Děkujeme za odpověď 
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Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám: 

 

Dobrý den, 

 

zasílám odpovědi na vaše dotazy. 

 

Dotaz 1.1 – ano, kryt lze nahradit variantou krytu flipové pouzdro. 

Dotaz 1.2 – trvá požadavek na 4 ks nabíjecích boxů pro 10 tabletů (důvodem 

je prostorové rozmístění). 

 

 

V Rotavě dne 1. 6. 2022 

 

 

S pozdravem 

 

 ……………………………………….. 

 Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. v. r. 

 ředitelka příspěvkové organizace 

 Základní škola a mateřská škola Rotava, 

 příspěvková organizace 
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