
DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 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: 22. 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 
V zadávací dokumentaci na „Nákup multifunkčních zařízení pro resort MF“, požaduje 
Zadavatel v technických požadavcích pro Kategorii „D“ a Kategorii „E“- Další specifické 
vlastnosti –podpora adobe  Postscript3.  
 
Většina renomovaných výrobců multifunkčních zařízení však používá PostScript emulaci. 
Emulace PostScript je funkčně zcela identická jako Adobe Poscript. 
 
Zadavatel si požadavkem na Adobe Poscript, zužuje velmi výrazně počet firem, které jsou 
schopné nabídnout své produkty s podporou emulace a tím výrazně snižuje konkurenční 
prostředí. 
 
Vzhledem k faktu, že základním principem Zákona o zadávání veřejných zakázek, je atribut 
vytvoření transparentního konkurenčního prostředí a nulová tolerance diskriminace, žádáme 
Zadavatele o vyjádření, zda můžeme nabídnout pro potřeby zakázky pro dané kategorie 
plnohodnotné řešení -stroje s podporou emulace PostScript3?  
Odpověď   
Ano, zadavatel v kategorii D a Kategorii E akceptuje nabídku strojů s emulací PostScript3. 

 
 
 



Dotaz č. 2 
V zadávací dokumentaci, v části Technické požadavky- Další specifické vlastnosti pro 
Kategorii „B“ a Kategorii „C“, požaduje zadavatel funkci ověření uživatele  a zabezpečený 
tisk. K zajištění těchto funkcionalit je požadován HDD s minimální kapacitou 160GB. 
 
Je zřejmé, že Zadavatel potřebuje na jednotlivých lokalitách autorizaci uživatelů a 
zabezpečený tisk pro jednotlivé uživatele. 
Ze seznamu lokalit míst plnění a kontaktních osob vyplývá , že požadovaná multifunkční 
zařízení  Kategorie „A“,“B“ a „C“ budou umístěna společně na jednotlivých lokalitách.  
 
Požaduje Zadavatel funkci autorizace uživatele, HDD s kapacitou 160GB a zabezpečený tisk i 
pro stroje Kategorie „A“? 
Odpověď   
Zadavatel nepožaduje u multifunkčního zařízení Kategorie A funkci autorizace uživatele, 
HDD s kapacitou 160 GB a zabezpečený tisk (viz zadávací dokumentace). 

Dotaz č. 3 
V technických požadavcích na zařízení Kategorie A- další specifické vlastnosti, požaduje 
Zadavatel podstavec nebo samostatně stojící stroj. Vzhledem k požadované velikosti kopie 
A3 a dalším požadovaným parametrům  se jedná o zařízení která z důvodu normované výšky 
pro obsluhu vždy vyžadují podstavný stolek. V případě umístění na běžný nábytek by se 
velmi komplikovaně dosahovalo zmiňované obslužné normované výšky. Dále se domníváme, 
že tento požadavek  není zcela transparentní . Můžete jednoznačně upřesnit zda požadujete 
podstavný stolek nebo nikoliv?  
Odpověď   
Zadavatel jednoznačně stanovil v zadávací dokumentaci, že požaduje zboží v provedení 
s podstavcem nebo v provedení samostatně stojícího zařízení. 
 
Dotaz č. 4 
Naše společnost se zabývá prodejem kancelářské techniky již od roku 1992. Nabízíme na trhu 
stroje tří renomovaných značek. Ani jedna značka však nesplňuje všechny požadované 
technické parametry pro Kategorii D. Po pečlivém prostudování technických specifikací 
strojů ostatních výrobců, jsme nenašli stroj, který splňuje všechny požadované technické 
parametry pro Kategorii „D“.  Můžete sdělit případným uchazečům, která MFZ splňují beze 
zbytku všechny požadované technické parametry v Kategorii D? Předpokládáme, že tyto 
informace máte k dispozici z průzkumu trhu a stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky. 
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. Konkrétní modely případně výrobce nepovažuje zadavatel, z důvodu 
zachování objektivity a  transparentnosti veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 11 zákona, 
za vhodné sdělit. 
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