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DODATEČNÉ  INFORMACE  č. 3   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; Oznámení o zakázce dne 23. srpna 2013) pod 
Evidenčním číslem VZ  348298. 
 
Dotaz č. 1 
Zadávací dokumentace - příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění 
Stolní počítač kategorie 1 - Speciální charakteristické vlastnosti 
 
Zadavatel požaduje u Stolního počítače Kategorie 1 procesor x86 s podporou 64 
bitů nebo ekvivalentní, a dále pokročilé funkce správy (možnost vzdálené správy, 
vzdálené instalace, blokace zařízeni na dálku), podpora HW šífrování algoritmem 
AES, a podporu virtualizace. 
 
Požaduje zadavatel podporu virtualizace platformy (VT-x), nebo požaduje i 
virtualizaci vstupních a výstupních operací (VT-d)? 
 
Odpověď  č. 1 
Zadavatel požaduje u Stolního počítače Kategorie 1 podporu obou typů virtualizace bez ohledu 
na to jakou technologií budou realizovány (např. VT-x a VT-d, nebo AMD-V a AMD-Vi atd.). 
 
Dotaz č.2 
Zadávací dokumentace - příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění 
Stolní počítač kategorie 1 - Typ a počet rozhraní 
 
Zadavatel požaduje u Stolního počítače Kategorie 1 v části typ a počet rozhraní 
grafické výstupy jako minimální plnění parametru 1x HDMI/DVI a 1x D-Sub. 
 
Bude zadavatelem akceptována nabídka zařízeni vybaveného 1x D-Sub a 1x 
DisplayPort, kde rozhraní DisptayPort svými parametry převyšuje rozhraní HDMI i 
DVI?  
 
Odpověď č. 2 
Zadavatel bude považovat nabídku 1xD-Sub a 1xDisplayPort za splnění technických požadavků. 
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Vzhledem ke skutečnosti že se u Stolního počítače Kategorie 1 jedná o sestavu stolní počítač a 
plochý monitor, zadavatel bez ohledu na typ použitého digitálního rozhraní 
(HDMI/DVI/DisplayPort) požaduje, aby byl součástí dodávky propojovací kabel (např. 
DisplayPort->DVI), který zajistí propojení stolního počítače a plochého monitoru. 
 
 
 

V Praze dne 24. září 2013 
 
 
                                                                                 Podpis: ....................................... 
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