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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. V příloze č.2, HW specifikace, bod Sestava PCW-01 ZD jsou definovány
požadavky na konektivitu přes 2 x USB 3.0 port na předním panelu.
USB 3.0 na předním panelu nemá žádný renomovaný světový výrobce v produktové
řadě korporátních PC. Parametry splní pouze PC poskládaná z komponentů, která
však zase nesplní požadavky zadavatele na servisní podporu a také nesplní
technické a environmentální požadavky stanovené v příloze č. 4.
Otázka : Bude zadavatel hodnotit jako splnění požadavku, pokud sestava PCW-01
bude obsahovat 2 x USB port 3.0 na zadním panelu, 4 x USB port 2.0 na předním
panelu a 6 x USB 2.0 na zadním panelu ?
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.
2. V příloze č.2, HW specifikace, bod Sestava NB 12W-01 jsou definovány
požadavky na displej 11,9 až 12,2", TFT - matný, 1024x768 nebo 1280x800 ISO.
Tyto požadavky odpovídají displeji s poměrem stran 16:10. Aktuální nabídka většiny
výrobců nabízí notebooky s displeji s poměrem stran 16:9, které mají jiné hodnoty jak
úhlopříčky, tak i rozlišení.
Otázka : Bude zadavatel hodnotit jako splnění požadavku, pokud nabídka notebooku
NB 12W-01 bude obsahovat displej 12,5”, TFT – matný, 1366x768?
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Odpověď: Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj upřesňuje
maximální velikost úhlopříčky zobrazovací plochy notebooků NB 12W na velikost
úhlopříčky 12,5“ a v souladu se specifikací (viz. příloha č. 2 „HW specifikace“,
zadávací dokumentace) akceptuje notebook s rozlišením displeje 1366x768 u sestav
NB12W. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití
notebooků.
3. V příloze č.2, HW specifikace, bod Sestava NB 12W-01 jsou definovány
požadavky na rozšíření sestavy o přídavnou baterii a náhradní výkonnější baterii s
možností výměny za interní optickou mechaniku. Baterie do optické mechaniky však
nikdy není výkonnější než primární baterie. Podle našeho názoru bude vhodnější
rozšířit základní sestavu o výkonnější baterii, která bude vyměnitelná za primární
baterii v základní sestavě.
Otázka: Bude zadavatel hodnotit jako splnění požadavku, pokud nabídka bude
obsahovat jako rozšiřující komponentu výkonnější baterii do primární pozice?
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.
4. V příloze č.2, HW specifikace, bod Sestava NB 17W-01 jsou definovány
požadavky na displej 17 až 18", TFT - lesklý, 1920x1200. Tyto požadavky odpovídají
displeji s poměrem stran 16:10. Aktuální nabídka většiny výrobců nabízí notebooky s
displeji s poměrem stran 16:9, které mají jiné hodnoty jak úhlopříčky, tak i rozlišení.
Otázka: Bude zadavatel hodnotit jako splnění požadavku, pokud nabídka notebooku
NB 17W-01 bude obsahovat displej , TFT, 1920x1080?
Odpověď: Centrální zadavatel v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW
specifikace“, zadávací dokumentace, akceptuje displej 17“ rozlišením 1920x1080 u
sestav NB17W (požadováno 1920x1200 (1680x1050) ISO).
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