
 

 

 

 

 

Název zakázky:Dodávka elektrostavebnice, přístrojů a materiálu pro učebnu 

elektrického měření 

Číslo veřejné zakázky:C14804 

Název/ obchodní firma zadavatele:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hustopeče, Masarykovo nám. 1 

se sídlem:Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče 

IČ:16355474 

 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 
Dotaz č.1 
V příloze č.II technické specifikace je požadavek u položky „Klešťový ampérmetr“ na izolaci 20 
MOhm/2000 MOhm. 
Tento požadavek lze vyřešit pouze přídavným modulem ke klešťovému ampérmetru. Zatímco 
klešťový ampérmetr s požadovanými parametry je dostupný, zmíněný přídavný modul se již nevyrábí.  
Je možné nabídnou samotný klešťový ampérmetr bez možnosti měření izolačního odporu?  
 
Zadavatel požaduje dodání měřiče schopného měřit izolační odpor v požadovaném rozsahu do 
2000Mohm: Tato funkce nemusí být požadována u klešťového ampérmetru. 
 
Dotaz č.2 
Vzhledem k dodavatelským lhůtám je téměř nemožné dodržet požadovanou lhůtu 15-ti dnů. Je 
možné dodací termín prodloužit? 
 
Zadavatel souhlasí s prodloužením lhůty dodání zboží a to do 21 dnů. 
 
Dotaz č.3 
Digitální multimetr:  
ze zadaných parametrů vyplývá, že se jedná o multimer METEX M3890. Vzhledem k tomu, že firme 
Metex ukončila svoji činnost, není tento multimetr ani další produkt (M3270) již k dispozici. 
Náhrada není možná bez změny požadovaných parametrů, zejména AC proudu do 20A. 
 
Zadavatel požaduje  dodávku multimetru s podobnými parametry, zejména s rozsahy pro měření 
DC/AC proudu a napětí, odporu, kapacity, frekvence. Rozsah AC proudu do 20A nemusí být 
dodržen.  
 
Dotaz č.4 
Čítač:  
zde se jedná o produkt Gold Star (LG Digital). Ani tyto produkty již nejsou k dispozici a náhrada je 
opět problematická zejména u paramatru rozlišení 1 nHz. 
 
Zadavatel požaduje  náhradu s menším rozlišením, pouze při dodržení přibližně stejného rozsahu 
měření. 

 

 



 

 

 

 

Na základě poskytnutí dodatečných informaci se mění lhůta pro podání nabídek v Zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na „ Dodávku elektrostavebnice, přístrojů a 

materiálu pro učebnu elektrického měření„ a Výzvě k podání nabídek. 

 

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne  26.5.2014 do 13,00 hod. 

 

 

V Hustopečích dne 15.5.2014   …………………………………………… 

 

       Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy 

 


