
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
č. 1  

v souladu s § 49 odst. 2 Zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Identifikace zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 
 
 
……………………………….. 
Podpis: 

 
Název veřejné zakázky: 
 

Nákup notebooků a příslušenství pro resort MF 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 
 

VZ 346 566 

Druh zadávacího řízení: 
 

Otevřené řízení 

 
Dotaz  č. 1:  
Zadavatel v zadávací dokumentaci v Příloze č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění uvedl 
požadovaný parametr Záruka od výrobce následovně: 

- Přenosný počítač Kategorie 1: Záruka 5 let na místě do druhého pracovního dne 
- Přenostný počítač Kategore 2: Záruka 2 let na místě do druhého  pracovního dne 
- Přenosný počítač Kategore 3: 5 let na místě u zákazníka s ukončením opravy následující 

pracovní den od jejího nahlášení 
 

Výrobci různých elektronických zařízení omezují délku záruky na baterie obsažené v zařízeních 
vzhledem k fyzikálním vlastnostem baterií. 
Budou výše uvedené parametry považovány za splněné v případě, že se uvedená záruka bude 
vztahovat na baterii po dobu jednoho roku? 
 

Odpověď na dotaz č. 1:  
Zadavatel bude považovat parametr záruky na baterii v délce jednoho roku za splněný při zachování 
ostatních parametrů záruky na přenosné počítače: 
Kategorie 1: Záruka 5 let na místě do druhého pracovního dne 
Kategorie 2:  Záruka 2 let na místě do druhého pracovního dne 
Kategorie 3: 5 let na místě u zákazníka, se zahájením opravy následující pracovní den od jejího 
nahlášení 
 

Dotaz č. 2: 
Neopoměl Zadavatel uvést požadavek na vybavení Dokovacím konektorem ve specifikaci 
Přenosného počítače Kategorie 2? 
Dokovací konektor standardně obsahují přenosné počítače určené pro použití ve firmách a 
organizacích, tyto zařízení mají vzhledem ke každodennímu používání lepší kvalitu, trvanlivost, 
podporu, možnost správy atd.  
 

Odpověď na dotaz č. 2:  
Zadavatel nepožaduje přítomnost dokovacího konektoru u přenosného počítače Kategorie 2. 
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