
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
č. 4  

 
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: 7.10.2013 
 
Název veřejné zakázky: 
 

Nákup notebooků a příslušenství pro resort MF 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 
 

VZ 346 566 

Druh zadávacího řízení: 
 

Otevřené řízení 

 
 
 
 
Dotaz  č. 6 (přesné znění) :  
Zadávací dokumentace – příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění 
Přenosný počítač kategorie 1 – Speciální charakteristické vlastnosti  
 
V odpovědích na doplňující dotazy ze dne 24.9. Zadavatel upřesnil u kategorie Přenosný počítač 
kategorie č. 1 požadavek na podporu virtualizace, kde požaduje podporu obou typů virtualizace 
(virtualizace platformy i virtualizace I/O operací „např. VT-x a VT-d, nebo AMD-V a AMD-Vi 
atd.“) a zároveň požaduje výkon procesoru na úrovni Intel Gore i5 bez technologie VT-d a výše. 
 
Znamená to, že Zadavatel mění požadavek na procesor a procesor typu Intel Core i5 nepodporující 
VT-d nebude akceptován?  
 
Odpověď na dotaz č. 6: 
Zadavatel neomezuje typ procesoru, ale s využitím obecných vlastností definuje své požadavky. 
Zadavatel bude akceptovat pouze takový procesor, který bude podporovat oba typy virtualizace.  
Dle veřejně dostupných informací podporuje technologii VT-d celá řada procesorů Intel Core i5 z 3. 
a 4. generace (např. procesor Intel Core i5 3210M nebo i5-4330M). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dotaz  č. 7 (přesné znění) :  
Zadavatel v rámci pokynů pro zadavatele uvádí, že doba plnění veřejné zakázky má být od data 
podpisu smlouvy do 2 měsíců. V tomto ohledu přitom zadavatel nemá v úmyslu uzavírat rámcovou 
kupní smlouvu, nýbrž se jedná o jednorázové provedení dodávek předmětu plnění veřejné zakázky. 
Nicméně v rámci obchodních a platebních podmínek zadavatel rozlišuje požadavky u smluv na dobu 
určitou a u smluv na dobu neurčitou, přičemž uchazeč má pro zpracování návrhu kupní smlouvy 
vybrat jednu z možností. Není však zřejmé, které požadavky mají být v rámci vytvoření kupní 
smlouvy v daném případě aplikovány. Smlouva není uzavírána na žádný delší související časový 
úsek, a proto nelze primárně vyjít z požadavků kladených na smlouvu na dobu určitou, ani na 
smlouvu na dobu neurčitou. Prosíme tedy o objasnění, které požadavky zadavatele mají být v kupní 
smlouvě uvedeny v tomto případě, a to v návaznosti na zohlednění faktu, že se jedná o jednorázové 
plnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 7: 
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem plnění je jednorázová dodávka notebooků s požadovaným 
termínem dodání do 2 měsíců od podpisu smlouvy, uchazeč bude vycházet z ustanovení týkajících 
se smlouvy na dobu určitou (dobou určitou se rozumí doba do splnění předmětu smlouvy tj. 
realizací dodávky a  její převzetí kupujícím). 
 
Dotaz  č. 8 (přesné znění) :  
Zadavatel dále požaduje v bodu 3. části nazvané „Cena, platební podmínky a fakturace“ začlenění 
kalkulační tabulky, která by měla zahrnovat části předmětu plnění veřejné zakázky. Není však 
zřejmé, jaké údaje mají být do uvedené tabulky doplněny. Nevíme, zda tedy mají být doplňovány 
jednotlivé položky dodávaného předmětu plnění, či údaje vztahující se k MF, GFŘ, GŘC, ÚZSVM, 
KFA či zcela něco jiného. Prosíme tedy o upřesnění.  
 
Odpověď na dotaz č. 8: 
Příloha č.1 – Platební a obchodní podmínky Zadávací dokumentace představuje všeobecné 
podmínky, jejichž relevantní části mají být zapracovány do návrhu smlouvy. Je tedy nutné 
příslušným způsobem promítnout tento text spolu s podmínkami uvedenými v Zadávací 
dokumentaci do návrhu smlouvy.   
V bodu 3. tedy Zadavatel požaduje začlenění kalkulační tabulky uvedené v Příloze č.2 - Technická 
specifikace předmětu plnění, Část IV. Stanovení nabídkové ceny, která je součástí Zadávací 
dokumentace. 
 
Dotaz  č. 9 (přesné znění) :  
Zadavatel dále požaduje v bodu 4. části nazvané „Cena, platební podmínky a fakturace“ začlenění 
harmonogramu plateb. Harmonogram plateb má být sice uveden v případě plateb v nepravidelných 
intervalech, nicméně není zřejmé, z jakého důvodu je toto požadováno u dané veřejné zakázky, 
neboť platby jsou vázány na dodávky konkrétního plnění, na základě kterého má být prováděna 
fakturace za provedené dodávky, tj. v zásadě nepravidelný interval. Není tedy zřejmé, jakým 
způsobem má být v daném případě tato tabulka doplněna, resp. zda její uvedení bude zadavatel 
vůbec v rámci daného zadávacího řízení požadovat. Prosíme tedy o upřesnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 9: 
Platí obdobně viz odpověď na Dotaz č.8. Výše uvedená část a body, které jsou součástí obecných 
obchodních podmínek Zadavatele pro oblast ICT, pokrývají celou řadu obchodních případů, mimo 
jiné kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Uvedené formulace ohledně harmonogramu plateb se vztahují 
na případy, kdy je předmětem VZ realizace díla a Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí 
předmětu plnění dnem převzetí dílčí části předmětu plnění Objednatelem. V tomto konkrétním 
případě je předmětem plnění Dodávka, která bude realizována a hrazena jednorázově. Zadavatel 
nepožaduje vypracování harmonogramu plateb. 
 



Dotaz  č. 10 (přesné znění) :  
Zadavatel dále uvádí v bodu 4. části nazvané „Dodání předmětu plnění“, že dílčí dodávka a dílčí 
fakturace se připouští pouze v případě uvedení této skutečnosti ve smlouvě. Není přitom zřejmé, zda 
za dílčí dodávku se považují i dodávky do jednotlivých míst plnění, resp. zda zadavatel požaduje, 
aby byla vystavena pouze celková faktura za dodávané plnění, nebo zda lze např. nastavit ve 
smlouvě tak, že dodávky do jednotlivých míst plnění (MF, GFŘ, GŘC, ÚZSVM, KFA) lze fakturovat 
na základě samostatné faktury či lze způsob fakturace upravit v tomto ohledu i jinak dle uvážení 
uchazeče. Prosíme tedy o upřesnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 10: 
V souladu s Částí A, bodem 9 Zadávací dokumentace jsou místa plnění a fakturačními místy MF, 
GFŘ, GŘC, ÚZSVM a KFA. 
Zadavatel proto požaduje vystavení samostatných faktur pro jednotlivá fakturační místa uvedená 
v Části A bodu 9 Zadávací dokumentace tj. Centrálního zadavatele (MF) a jednotlivé Pověřující 
zadavatele (GFŘ, GŘC, ÚZSVM, KFA), na ucelené dodávky určené pro tato  místa plnění.  
 
Dotaz  č. 11 (přesné znění) :  
Zadavatel požaduje uzavření a vypracování kupní smlouvy na dodávky notebooků. Nicméně v rámci 
nastavených obchodních a platebních podmínek vychází zadavatel z úpravy smlouvy o dílo, tj. 
označuje smluvní strany jako zhotovitele a objednatele či vylučuje aplikaci ustanovení § 562 ObchZ 
(jedná se o ustanovení obchodního zákoníku upravující smlouvu o dílo). Není tak zřejmé, co tímto 
zadavatel sleduje. Může být označení smluvních stran provedeno jako „Kupující“ a „Prodávající“, 
které je pro uvedenou smlouvu příhodnější? Jak naložit s požadavkem na vyloučení § 562 ObchZ, 
které se vztahuje k úpravě smlouvy o dílo a nikoli k předmětu plnění?  
 
Odpověď na dotaz č. 11: 
Obecné obchodní podmínky Zadavatele pro oblast ICT, pokrývají celou řadu obchodních případů 
mimo jiné smlouvy o dílo. V tomto konkrétním případě je předmětem plnění Dodávka, na kterou 
bude s vybraným dodavatelem uzavřena Kupní smlouva. S ohledem na tento typ smluvního vztahu 
je označení smluvních stran jako „Kupující“ a „Prodávající“  zcela opodstatněné. Obdobně je nutno 
uvádět i odpovídající ustanovení ObchZ.  
 
Dotaz  č. 12 (přesné znění) :  
Zadavatel požaduje, aby ve smlouvě bylo zakotveno (bod 1. – „Zvláštní podmínky“), že v případě 
požadavku objednatele zhotovitel zajistí technickou podporu po uplynutí záruční doby, a to 
minimálně 2 roky od jejího skončení. Z nastavených podmínek nicméně již nevyplývá, co zadavatel 
rozumí technickou podporou a co tato má obnášet a zahrnovat. Současně není zřejmé, jakým 
způsobem bude požadavek zadavatele vyjádřen, resp. jaká úplata, zda vůbec, by měla být za 
uvedenou službu sjednána? Prosíme o upřesnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 12: 
V souladu s Usnesením vlády č.465/2010 Zadavatele musí požadovat po uchazeči zajištění 
technické podpory po uplynutí záruční doby, a to minimálně 2 roky od jejího skončení. Technickou 
podporou se rozumí zajištění standardních servisních dílů a úkonů. Řešení servisní  podpory po 
skončení poskytnuté záruky není předmětem této smlouvy a v případě potřeby bude zajištěno 
objednávkou nebo jiným druhem smluvního vztahu.   . Zde se jedná pouze o závazek dodavatele, že 
(v případě požadavku kupujícího) zajistí pozáruční servisní podporu po dobu min. 2 let od skončení 
poskytnuté záruky.  
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