
DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM 

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: 

V Praze dne: 20. ledna 2014 
 
Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčních zařízení pro resort MF 
Evidenční číslo veřejné 
zakázky: 

VZ 369264 

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení 
 
 

Dotaz č. 1 
Dle technických požadavků v Kategorii D požadujete 42 str. / min. A4. Je akceptovatelný i 
parametr 40 str. / min.? 
Odpověď   
Zadavatel trvá u Kategorie D na technickém parametru rychlost tisku  min. 42 str./min. A4.  
 
Dotaz č. 2 
Dle technických požadavků v Kategorii D požadujete HDD min. 320 GB, proč? Pokud bude 
dle specifikace zabezpečeného tisku řešeno pomocí pinu(karty) u tohoto řešení není HDD 
vůbec potřeba.  
Odpověď   
Zadavatel upravuje u Kategorie D na technický parametr kapacita HDD pevného  disku 
min.160 GB. 
Pozn.:  Zadavatel upraví zadávací dokumentaci, která bude uveřejněna na profilu 
zadavatele a webových stránkách MF a uveřejní prodloužení lhůty pro podání nabídek 
ve Věstníku veřejných zakázek.  
 
Dotaz č. 3 
Dle technických požadavků v Kategorii E požadujete rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi. Je 
postačující parametr 600 x 600 dpi? Rozdíl v tomto rozlišení není okem vůbec patrný. 
Odpověď   
Zadavatel trvá u Kategorie E na technickém parametru rozlišení tisku min. 1200 x 1200. 



 
Dotaz č. 4 
- Zobrazení a plnohodnotné ovládání panelu multifunkce na vzdáleném PC 
K čemu  bude tato funkce využívána a její podrobnější popis. 
Odpověď 
Funkce bude využívána pro možnost podpory uživatelů.  
 
Dotaz č. 5 
- Účtování tisků a kopií kompatibilní se stávajícím systémem s ověřováním 
Jaký je stávající tiskový systém? 
Odpověď  
Tiskový systém není součástí dodávky.  Stávající systém je založen na produktu MyQ. 
 
Dotaz č. 6 
- Rychlost tisku u A4 multifunkce 42 stran/min 
Bylo by možné nabídnout multifunkci s rychlostí 40 stran /min, dle našich zkušeností je tento 
rozdíl v rychlosti nepostřehnutelný a nijak omezující. 
Odpověď  
Zadavatel trvá u Kategorie D na technickém parametru rychlost tisku  min. 42 str./min. A4.  
 
Dotaz č. 7 
-HDD pevný disk u A4 multifunkce min.320 GB 
Jaké využití má mít integrovaný HDD v A4 MFP? 
Odpověď 
Pro ukládání standardních tiskových úloh individuálních nebo přístupných v rámci 
organizace. 
 
Dotaz č. 8 
Můžeme jako dodavatel podat nabídku pouze pro Část 1 v kategoriích A, B,C? Nebo je 
nutné podat nabídku pro obě části najednou? 
Odpověď 
Uchazeč může podat nabídku pouze na jednu Část. Nabídka musí obsahovat všechny 
kategorie týkající se dané Části. 
 
Dotaz č. 9 
Bude uznaná podepsaná kupní smlouva, jako osvědčení? 
Odpověď 
Dle části A zadávací dokumentace bodu 14.B. a v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, musí být přílohou 
seznamu realizovaných zakázek 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytnuty 
veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytnuty jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

 

 

 



Dotaz č. 10    
Máte na osvědčení nějaký vzor, jak by mělo vypadat, nebo je to čistě na nás? 
Odpověď 
Osvědčení nemá závaznou formu, ale mělo by obsahovat: 

 Název realizované zakázky 
 Identifikační údaje objednatele včetně kontaktů 
 Doba plnění 
 Cena dodávky 
 Podpis objednatele. 

 
Dotaz č. 11 
Prosíme o zaslání tabulky technické specifikace a návrhu kupní sml. ve Wordu, abychom to 
mohli doplnit. 
Odpověď 
Přílohy č. 1 Platební a obchodní podmínky a č. 2 Technická specifikace předmětu plnění jsou 
v editovatelné podobě uveřejněny na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz a na webových 
stránkách MF www.mfcr.cz . 
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