
DODATEČNÉ INFORMACE č. 4 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: 3. února 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 
Z provedeného podrobného průzkumu trhu jsme pro kategorii  „D“  vyhodnotili  jako jediný 
vyhovující model CANON image RUNNER ADVANCE 500i, a to až po snížení kapacity 
HDD, vámi původně požadovaných 320GB na 160 GB . Z tohoto pohledu se s ohledem na 
zásady ZVZ jeví technické požadavky v této kategorii jako velmi „uzavřené“, až 
diskriminační. Můžeme se samozřejmě ale mýlit. Pokud jste při vašem průzkumu shledali, že 
vámi definované požadavky pro tuto kategorii splňují i jiná zařízení, žádáme jejich uvedení  
v odpovědi.  
Požadované parametry v kategorii „D“ odpovídají spíše parametrům multifunkčních zařízení 
pro formát A3. V kategorii A3 by vašim požadavkům vyhověla multifunkční  zařízení  
většiny výrobců na našem trhu. Nestala se jen chyba při přepisu specifikace do ZD? Požaduje 
zadavatel skutečně formát min. A4?. 
Odpověď  
Zadavatel při stanovení technických specifikací vycházel ze svých objektivních potřeb. 
Technické parametry byly stanoveny na základě průzkumu trhu tak, aby mohly být splněny 
několika výrobci. Zadavatel stanovil technický parametr formát min A4 jako minimální. 
Uchazeč může nabídnout zařízení s větším formátem např. A3 za předpokladu dodržení 
ostatních technických parametrů. 
Konkrétní modely případně výrobce nepovažuje zadavatel, z důvodu zachování objektivity a 
transparentnosti veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 11 zákona, za vhodné sdělit.  
 
 
 



Dotaz č. 2 
V odpovědi na dotaz jednoho z uchazečů (Zobrazení a plnohodnotné ovládání panelu 
multifunkce na vzdáleném PC-„ K čemu bude tato funkce využívána a její podrobnější 
popis“) jste odpověděli: „Funkce bude využívána pro možnost podpory uživatelů“. 
Jelikož se jedná o velice široký pojem, který není pro všechny uchazeče transparentní, a tudíž 
by si jej mohli vykládat různě, žádáme o přesnou specifikaci tohoto požadavku- podpory 
uživatelů. 
 Požadovanou funkčnost- Zobrazení a plnohodnotné ovládání panelu multifunkce na 
vzdáleném PC totiž dle našich informací splňuje opět pouze CANON image RUNNER 
ADVANCE 500i. Pokud se mýlíme, uveďte prosím v odpovědi  jiná konkrétní zařízení , která 
tento požadavek splňují. 
Odpověď  
 Operátor “správce“ musí mít možnost online sledovat stav a ovládat obrazovku 
multifunkčního zařízení na vzdáleném PC pro možnost podpory uživatelů.   
Konkrétní modely případně výrobce nepovažuje zadavatel, z důvodu zachování objektivity a 
transparentnosti veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 11 zákona, za vhodné sdělit.  
 
Dotaz č. 3 
V dalších specifických vlastnostech pro kategorii „D“ požadujete „ tisk a sken z mobilních 
zařízení iOS a Android“. Můžete prosím upřesnit ve vaší odpovědi tyto požadované funkce - 
především sken z mobilních zařízení? 
prosím v odpovědi  jiná konkrétní zařízení , která tento požadavek splňují. 
Odpověď  
Zadavatel požaduje, aby nabízené zařízení umožňovalo tisk dokumentů přímo z mobilních 
zařízení s operačním systémem iOS a Android. Nabízené zařízení musí umožňovat skenování 
dokumentů přímo do mobilních zařízení s operačním systémem iOS a Android. 
 Jedná se o funkci nabízenou více výrobci multifunkčních zařízení.   
 
Dotaz č. 4 
Zatím co technické požadavky na kategorii A,B,C jsou velmi otevřené a tudíž nebudou mít 
uchazeči pro tyto kategorie problém nabídnout své nabízené produkty, tak pro kategorie D a E 
jsou tyto parametry definovány velmi uzavřeně. Konkrétně se jedná o požadavky na výdrže 
tonerů,  válců  a spotřebu energie ve spánku. 
Co se týče výdrže tonerů a válců, mají výrobci ve svých zařízeních tonery a válce s různou 
výdržností. Této výdržnosti  také odpovídá cena. Rozhodující pro ekonomiku provozu je však 
podíl cena/výdržnost. Tuto ekonomiku však zadavatel nehodnotí.  Požadavkem na konkrétní 
min. výdrž tonerů a min. výdrž válců diskriminujete uchazeče, kteří mají nižší výdržnost ale 
s nižším poměrem cena/výdržnost. 
Trvá zadavatel na požadovaných výdržnostech tonerů a válců pro kategorie D a E? Není tento 
požadavek myšlen pouze pro prvotní dodávku spotřebního materiálu (toner a fotoválec) v 
zařízení? 
Požadavek na spotřebu energie ve spánku min. 1 W je za prvé v rozporu s usnesením vlády 
ČR č. 465 ze dne 14. června 2010, a za druhé vytržen z kontextu průměrné týdenní spotřeby 
multifunkčního zařízení. Je to pouze jeden z více parametrů, ze kterých se tento průměr 
spotřeby počítá. Zařízení která splňují tento požadavek( v kategorii E opět pouze zmiňovaný 
CANON image RUNNER ADVANCE 500i) mohou mít při plném provozu podstatně vyšší 
spotřebu než ostatní zařízení, a tudíž celkovou týdenní spotřebu vyšší. Pro ekonomickou 
představu uvádíme případ, kdy zařízení, které bude mít spotřebu ve spánku například 2W, 
činil by rozdíl za pět let provozu (režim spánku denně 1 hodinu) celé 2,52-Kč!!! Tímto 



nesmyslným požadavkem však vyřadíte konkurenční nabídky, které by mohli mít podstatně 
nižší pořizovací cenu! 
Trvá zadavatel na požadovaných parametrech v kategorii D a E co se týče spotřeby energie 
v režimu spánku? 
Závěrem mi dovolte konstatovat, že definováním tak „úzkých“ technických parametrů pro 
kategorie D a E si Zadavatel velmi komplikuje hladký průběh této veřejné zakázky a dává tím 
možnost určitým uchazečům k podání námitek proti ZD. 
Odpověď  
Zadavatel trvá na požadovaných minimálních výdržnostech tonerů a válců pro kategorii D a 
E. Požadavek není myšlen pouze pro prvotní dodávku spotřebního materiálu („startovací“ 
toner a fotoválec) v zařízení.  
Zadavatel trvá na požadovaných parametrech v kategorii D a E co se týče spotřeby energie v 
režimu spánku.  
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