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V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rámcová smlouva na
dodávky výpočetní techniky pro rok 2012“, č.j.: MV-79436/VZ-2011, evidenčního čísla
IS VZ US 60066055, požadavek na dodatečné informace k této zakázce.
Přesné znění dotazu uchazeče a odpověď zadavatele:
1. Příloha 4 – technické specifikace:
Odstavec 2 – podpora standardů - Alert Standard Format 2.0
Dotaz: Je vyžadován ASF i pro notebooky?
Odpověď: ASF je vyžadováno pro notebooky NB12W, NB15W a NB17W a
není vyžadováno pro notebooky NB12WH, NB16WH v souladu s přílohou č.
4 - Technická a Enviromentální specifikace, zadávací dokumentace.
2. Příloha 4 – technické specifikace:
Odstavec 3, bod b) možnost nastavení prostřednictvím BIOSu a dálkové
správy – myš
Dotaz: Jaké konkrétní nastavení pro myš zadavatel požaduje?
Odpověď: Centrální zadavatel požaduje v příloze zadávací dokumentace
č.4, odstavec 3, bod b) základní nastavení myši v BIOSU – „aktivace /
deaktivace“.
3. Příloha 4 – technické specifikace:
Odstavec 4 – bod g) u notebooků je požadována již v základní specifikaci
možnost zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a systému
SystemLock BIOS.
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Dotaz: SystemLock BIOS je označení řešení konkrétního výrobce. Připouští
zadavatel požadavek splnit adekvátním řešením jiného výrobce?
Odpověď: Centrální zadavatel s ohledem na možnost rozšíření nabídky a
s ohledem na technologický vývoj, připouští nabídnout i jiný systém
zabezpečení přístupu pomocí čipové karty a řízeného přístupu k nastavení
BIOSu, definovaný v příloze zadávací dokumentace č. 4 "Technické a
Enviromentální specifikace" který bude tento požadavek splňovat. Centrální
zadavatel požadavek v článku 4, odstavce g), uvedené přílohy a upřesňuje
na „systém zabezpečení přístupu pomocí čipové karty a řízeného přístupu k
nastavení BIOSu“. Jedná se o zobecnění -Uvedené upřesnění specifikace
nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.
4. HW specifikace – Sestava PCW-01:
Základní deska – integrovaná konektivita – přední panel USB 3.0
Dotaz: Podle našeho názoru žádný z výrobců čipových sad, který plní
parametry Vašeho zadání, nemá v současné době integrováno USB 3.0
v čipové sadě. Z tohoto důvodu se vkládá řadič USB 3.0 jako přídavná karta
a je vyvedená dozadu. Připouští zadavatel vyvedení USB 3.0 na zadní stranu
PC?
Odpověď: Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený požadavek nemá vliv na
funkčnost systému a je dočasný, centrální zadavatel umožňuje nabídnout
sestavy PCW s vloženým řadičem USB 3.0 s vyvedením portů na zadní
straně PC do doby, než uvedený stav pomine. Po odstranění uvedeného
stavu budou dodavatelé povinni dodávat zařízení bez změny ceny.
5. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Základní deska – integrovaná konektivita – USB 2.0
Dotaz: Vzhledem k tomu že se jedná o „mini“ notebook je u těchto notebooků
kvůli jejich rozměrům většinou nižší počet USB portů. Připouští zadavatel
notebook, který má integrovány tři USB 2.0 porty?
Odpověď: Centrální zadavatel trvá na požadavku „4x USB 2.0“ u sestav
NB12W uvedeném ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací
dokumentace.
6. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Základní deska – integrovaná konektivita – linkový vstup
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Dotaz: Připouští zadavatel notebook se vstupem pro mikrofon namísto
linkového vstupu?
Odpověď: Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj a změny
nabídek výrobců, upřesňuje specifikaci konektivity u sestavy NB12W a
vypouští požadavek na konektivitu „linkový vstup“. Linkový vstup nebude
vyžadován ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací
dokumentace. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel
použití notebooků.
7. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Další parametry - display
Dotaz: Připouští zadavatel notebook s displejem s rozlišením 1366x768?
Odpověď: Centrální zadavatel v souladu se specifikací (viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace) připouští notebook s rozlišením displeje
1366x768 u sestav NB12W. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na
činnost a účel použití notebooků.
8. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Další parametry – možnost současného připojení sekundární baterie
Dotaz: Připouští zadavatel notebook bez možností sekundární baterie, ale
s možnosti výměny standardní baterie za výkonnější?
Odpověď: Centrální zadavatel v souladu se specifikací (viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace) trvá na požadavku možnosti použití
sekundární baterie.
9. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Mechanika paměťových médií - změna mechaniky – BD-RE DL / DVD / CD
RW DL.
Dotaz: Připouští zadavatel externí BD-RE DL / DVD / CD RW DL mechaniku
nebo interní DVD+/-RW SuperMulti DL mechaniku?
Odpověď: Centrální zadavatel v souladu se specifikací (viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace) trvá na požadavku interní mechaniky
BD-RE DL / DVD / CD RW DL.
10. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Externí technické vybavení a příslušenství – baterie – přídavná.
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Dotaz: Připouští zadavatel notebook bez možnosti přídavné baterie, ale
s možností výměny standardní baterie za výkonnější?
Odpověď: Centrální zadavatel v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace, trvá na požadavku možnosti přídavné
baterie.
11. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Externí technické vybavení a příslušenství – baterie – náhradní výkonnější s
nabíječkou
Dotaz: Připouští zadavatel notebook bez možnosti výměny baterie za
optickou mechaniku?
Odpověď: Centrální zadavatel v s ohledem na technické omezení
požadavku napájecí baterii vyměnitelnou za optickou mechaniku, upřesňuje
specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace a netrvá
na uvedeném požadavku a požaduje náhradní výkonnější baterii
s nabíječkou, která bude vyměnitelná se stávající. Uvedené upřesnění
specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.
12. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Externí technické vybavení a příslušenství – dockstation – externí porty.
Dotaz: Vzhledem k tomu, že v současné době již prakticky nejsou využívány
seriová, paralelní rozhraní a rovněž použití RJ11 je minimální, nejsou tyto
porty u většiny výrobců již používány.
Připouští zadavatel dockstation bez sériového, paralelního, RJ11 portu a
portu pro mikrofon?
Odpověď: Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj a účel
použití a nabídky výrobců u notebooků NB12W, upřesňuje specifikaci
konektivity v příloze č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace takto:
„Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub,audio in/out/, RJ45“. Uvedené
upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.
13. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:
Základní deska – bezdrátové připojení.
Dotaz: Připouští zadavatel notebook z připojením Wireless LAM 802.11
b/g/n, Bluetooth?
Odpověď: Připojení Wireless LAM 802.11 b/g/n, Bluetooth je v souladu se
specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace.
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14. HW specifikace – Sestava NB 15W-01:
Externí technické vybavení a příslušenství – replikátor portů /dockstation –
externí porty.
Dotaz: Připouští zadavatel dockstation bez portu RJ11 a port line-in místo
portu pro mikrofon?
Odpověď: Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj upřesňuje
specifikaci konektivity Dockinkstationu ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace takto: „Ethernet, 4x USB 2.0, display
port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port“. Uvedené
upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.
15. HW specifikace – Sestava NB 16WH-01:
Další parametry – display lesklý.
Dotaz: Připouští zadavatel notebook s matným displejem?
Odpověď: Centrální zadavatel připouští v souladu se specifikací viz. příloha
č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace notebook s matným displejem,
protože se jedná o kvalitativně lepší displej.
16. HW specifikace – Sestava NB 16WH-01:
Mechanika paměťových médií - změna mechaniky – BD-RE DL / DVD / CD
RW DL.
Dotaz: Připouští zadavatel externí BD-RE DL / DVD / CD RW DL mechaniku
nebo interní Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL mechaniku?
Odpověď: Centrální zadavatel v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace, nepřipouští Blu-ray ROM DVD+/-RW
SuperMulti DL mechaniku a trvá na požadavku interní mechaniky BD-RE DL /
DVD / CD RW DL mechaniku.
17. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:
Hard disk – druh (rozhraní)
Dotaz: Připouští zadavatel notebook s diskem s rozhraním SATA II?
Odpověď: Centrální zadavatel ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace, nepřipouští disk s rozhraním SATA II a
trvá na požadavku SATA III.

5

18. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:
Základní deska – integrovaná konektivita – sériový port
Dotaz: Připouští zadavatel notebook bez integrovaného sériového portu?
Odpověď: Centrální zadavatel s ohledem na technologický vývoj upřesňuje
ve specifikaci kategorie sestava NB 17W viz. příloha č. 2 „HW specifikace“,
zadávací dokumentace, v části „integrovaná konektivita – sériový port“ na
„nevyžaduje se“. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel
použití notebooků.
19. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:
Další parametry - display
Dotaz: Připouští zadavatel notebook s matným displejem?
Odpověď: Centrální zadavatel připouští v souladu se specifikací viz. příloha
č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, notebook s matným displejem,
protože se jedná o kvalitativně lepší displej.
20. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:
Další parametry - hmotnost včetně hlavní baterie
Dotaz: Připouští zadavatel notebook s hmotností 3,6kg vč. HDD, DVD a
hlavní baterie?
Odpověď: Centrální zadavatel s ohledem na technologický vývoj upřesňuje
ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace,
hmotnost notebooku kategorie NB 17W na hodnotu 3,6kg, včetně HDD,
DVD a hlavní baterie. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a
účel použití notebooků.
21. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:
Externí technické vybavení a příslušenství – baterie – náhradní výkonnější
s nabíječkou.
Dotaz: Připouští zadavatel notebook bez možnosti náhradní výkonnější
baterie?
Odpověď: Centrální zadavatel trvá na požadavku „externí technické
vybavení a příslušenství – baterie – náhradní výkonnější s nabíječkou“
22. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:
Externí technické vybavení a příslušenství – replikátor portů /dockstation –
externí porty.
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Dotaz: Připouští zadavatel dockstation bez portu RJ11 a port line-in místo
portu pro mikrofon?
Odpověď: Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj upřesňuje
specifikaci konektivity Dockinkstationu ve specifikací viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace, takto: „Ethernet, 4x USB 2.0, display
port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port“. Uvedené
upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

Centrální zadavatel připomíná, že notebooky s označením NB12W, NB15W a NB17W
jsou tzv manažerské (korporátní) a budou využívané jako náhrada nebo doplnění
osobních počítačů. Tudíž je u nich vyžadována hlavně podpora verzí operačního
systému pro práci v datové síti a se síťovými aplikacemi.
Notebooky s označením NB12WH a NB 16WH, jsou určeny pouze pro přístup
k internetu a pro prezentační účely s možností práce s kancelářskými aplikacemi.
Z tohoto důvodu jsou na ně kladeny rozdílné nároky jak z hlediska technického
vybavení, tak technických možností definovaných v příloze č. 2 - HW specifikace a
příloze č. 4 - Technické a environmentální specifikace, zadávací dokumentace.

za zadavatele
Zdeněk KROUPA
ředitel odboru
programového financování
podepsáno elektronicky
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