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DODATEČNÉ  INFORMACE  č. 1   K  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACI 
 

Zadavatel:  Česká republika – Ministerstvo financí  
Sídlo:     Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 00 Praha 1 
IČ:                                         00006947 
DIČ    CZ00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Ing. Stanislav Sluka 
                                               Ředitel odboru  - Finanční  
  
Název veřejné zakázky:  „Nákup stolních počítačů a příslušenství pro resort MF“ 
 

                    
Zadavatel v souladu s ustanoveními § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané 
podle zákona v otevřeném řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (Oznámení 
předběžných informací) dne  18. března 2013 pod Evidenčním číslem VZ  348298. 
 
Otázka č. 1 
 
Zadavatel v zadávací dokumentaci v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění uvedl 
požadovaný parametr Doba odezvy ve specifikaci Plochého monitoru následovně: 

- Technické požadavky na Kategorii 1: max. 5ms 
- Technické požadavky na Kategorii 2: Doba odezvy max. 5 ms obnova (zap./vyp.) 
-  

Výrobci uvádějí ve svých specifikacích plochých monitorů nejčastěji odezvu měřenou od černé 
k bílé (black to white). Bývá ale uváděna i hodnota měřená od šedé k šedé (gray to gray). Jako 
srovnatelné lze považovat parametry black to white 5ms a gray to gray 8ms. 
 
Budou zadavatelem považovány za splněné výše uvedené parametry s hodnotou 8ms při měření 
od šedé k šedé (gray to gray)?  
 
Odpověď č. 1 
 
Zadavatel s ohledem na transparentnost výběrového řízení a současně v souvislosti se 
skutečností, že výrobci plochých monitorů užívají různé parametry měření doby odezvy 
(zap./vyp., grey/grey) upřesňuje dobu odezvy jednotně na 8ms. 
 
Otázka č. 2 
 
Zadavatel v zadávací dokumentaci v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění uvedl 
v části Technické požadavky na Kategorii 2 ve specifikaci Stolního počítače parametry, které je 
možné splnit technikou pouze jednoho konkrétního výrobce. Považujeme takovou zúženou 
orientaci zadavatele na cílovou techniku za nesprávnou a chtěli bychom předejít námitkám 
uchazečů na nezákonný postup zadavatele, které lze při nezměněných požadavcích zadavatele 
očekávat. Z tohoto důvodu předpokládáme, že se zadavatel nebude bránit úpravě některých 
požadovaných parametrů a umožní tak i dalším případným uchazečům předložit své nabídky. Je 
náš předpoklad správný? 
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Odpověď č. 2 
 
Zadavatel bude trvat na splnění parametrů uvedených v Příloze č. 2 - Technická specifikace 
předmětu plnění v části Technické požadavky. Z dotazu uchazeče není patrné, která kombinace 
parametrů je diskriminační. 
 
Otázka č. 3 
 
Je možné nabídnout Stolní počítač poptávaný v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu 
plnění v části Technické požadavky na Kategorii 2 s parametrem Základní jednotka: Malý 
desktop s možností bezpečného provozu PC v horizontální i vertikální poloze (max. rozměry 
case 11,0 x 36,0 x 41,0 cm)? 
 
Odpověď č. 3 
 
Zadavatel trvá na parametru Základní jednotka: Malý desktop s možností bezpečného provozu 
PC v horizontální i vertikální poloze (max. rozměry case 11,0 x 34,0 x 38,0 cm). 
 
Otázka č. 4 
 
Je možné nabídnout Stolní počítač poptávaný v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu 
plnění v části Technické požadavky na Kategorii 2 s parametrem Základní deska: Minimálně 
celkově 4x USB porty 2.0 a 4x USB porty 3.0, z toho alespoň 2x USB konektory, vyvedené na 
čelním panelu (1x USB 2.0 port a 1x USB 3.0 port), 1x vstup pro mikrofon, 1x stereo výstup pro 
sluchátka, 1x serial, 1x RJ45, sloty – minimálně 2x PCI-E x16? 
 
Odpověď č. 4 
 
Zadavatel upřesňuje parametr v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění v části 
Technické požadavky, parametr Základní deska: Minimálně celkově 4x USB porty 2.0 a 4x USB 
porty 3.0, z toho alespoň 2x USB konektory, vyvedené na čelním panelu (1x USB 2.0 port a 1x 
USB 3.0 port), 1x vstup pro mikrofon, 1x stereo výstup pro sluchátka, 1x serial, 1x RJ45, sloty - 
2x PCI-E x16. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S ohledem na povahu dotazů a obsah odpovědí na tyto dotazy zadavatel konstatuje, že nové 
informace poskytnuté na žádost o dodatečné informace neovlivní okruh dodavatelů. To znamená, 
že není třeba v rámci předmětného zadávacího řízení prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
 

V Praze dne 12. září 2013 
 
 
                                                                                 Podpis: ........................................................... 
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