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Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice 

Tišnovská 362 

679 23 Lomnice 

 

 

Věc: vysvětlení zadávací dokumentace č.2 

 

Název zakázky: 

„IT vybavení počítačové učebny – opakované řízení I“ 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola 
Lomnice 

Sídlo zadavatele: Tišnovská 362, 679 23 Lomnice 

IČ zadavatele: 62072951 

Dotaz č. 2 

V zadání je napsáno, že požadujete střední díl tabule s možností 
projekce pro případ rozšíření tabule o interaktivitu, ale v dalším 
odstavci je napsáno, že tabulové desky mají být bez speciálního 
povrchu pro projekci, 
Jaký požadujete střední díl tabule? 
 

Odpověď č. 2  
Střední díl tabule je určen pro projekci. Otevírací křídla tabule 
(tabulové desky) nemusí mít speciální povrch pro projekci. 
V tomto směru byla zpřesněna zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 3 

Má být tabule výškově stavitelná? V zadání jsem nenašla nic o 
výškové stavitelnosti tabule, což znamená, že tabule bude pevně 
přichycena na zdi bez možnosti posunu tabule nahoru a dolů. 
Požadujete tedy tabuli pevně uchycenou na zeď bez možnosti 
posunu nebo na pylonovém pojezdu? 

Odpověď č. 3 
Tabule má mít pylonový systém posunu. V tomto směru byla 
zpřesněna zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 4 Odsazení tabule od zdi musí být přesně 60 mm? 

Odpověď č. 4 
Odsazení od tabule je z důvodu vedení kabeláže za tabulí. 
Zadávací dokumentace byla zpřesněna a uvádí možné rozmezí 
odsazení. 
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Dotaz č. 5 
Záruční doba sestavy je 10 let, u projektoru je specifikovaná 
délka záruky 5 let nebo 20.000 hodin. Předpokládám tedy, že 
záruka 10 let se vztahuje jen na tabuli? 

Odpověď č. 5 

V položce Interaktivní tabule – Laserový projektor je uvedeno 
„životnost světelného zdroje min. 20.000 hod., záruka min. 5 let“. 
Jde o vymezení záruky/životnosti světelného zdroje na 20.000 
hodin provozu. Záruka Laserového projektoru je tímto vymezena 
na 5 let. V tomto směru byla zpřesněna zadávací dokumentace. 

Závěr 

Na základě Výše uvedených dotazů byl zpřesněn text 
zadávací dokumentace ve slepém rozpočtu IT – dílčí plnění 
c). Z tohoto důvodu se prodlužuje lhůta pro podání nabídek 
o jeden den.  
Nový termín pro podání nabídky je 16.3.2021 do 11:00 
hodin. 

 

 

 

V Lomnici 2. 3. 2022 
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