
 
DODATE�NÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

�. 3  
 

v souladu s § 49 odst. 2 Zákona �. 137/2006 Sb.,  
o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“) 

 
 
 
 
Identifikace zadavatele: �eská republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
I�: 00006947 
Osoba oprávn�ná jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 
 
 
……………………………….. 
Podpis: 

V Praze dne: 24.9.2013 
 
Název ve�ejné zakázky: 
 

Nákup notebook� a p�íslušenství pro resort MF 

Eviden�ní �íslo ve�ejné zakázky: 
 

VZ 346 566 

Druh zadávacího �ízení: 
 

Otev�ené �ízení 

 
 
Dotaz  �. 3 (p�esné zn�ní) :  
Zadávací dokumentace – p�íloha �. 2 – Technická specifikace p�edm�tu pln�ní  
P�enosný po�íta� kategorie 1 – Speciální charakteristické vlastnosti 
 
Zadavatel požaduje u P�enosného po�íta�e Kategorie 1 procesor x86 s podporou 64 bit� nebo 
ekvivaletní, a dále pokro�ilé funkce správy (možnost vzdálené správy, vzdálené instalace, blokace 
za�ízení na dálku), podpora HW šifrování algoritmem AES, a podporu virtualizace.  
 
Požaduje zadavatel podporu virtualizace platformy (VT-x), nebo požaduje i virtualizaci vstupních 
a výstupních operací (VT-d)? 
 
Odpov�� na dotaz �. 3: 
Zadavatel požaduje u P�enosného po�íta�e Kategorie 1 podporu obou typ� virtualizace bez ohledu 
na to jakou technologií budou realizovány (nap�. VT-x a VT-d, nebo AMD-V a AMD-Vi atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dotaz �. 4 (p�esné zn�ní): 
Zadávací dokumentace – p�íloha �. 2 – Technická specifikace p�edm�tu pln�ní  
P�enosný po�íta� kategorie 1 – Typ a po�et rozhraní 
 
Zadavatel požaduje u P�enosného po�íta�e Kategorie 1 v �ásti typ a po�et rozhraní grafické 
dvoumonitorový výstup 1x HDMI a 1x D-Sub.  
 
Bude zadavatelem akceptována nabídka za�ízení podporující dvoumonitorové rozhraní vybaveného 
1x D-Sub a 1x DisplayPort, kde rozhraní DisplayPort svými parametry p�evyšuje rozhraní HDMI a 
rozhraní HDMI je možné  z n�j získat za použití p�íslušné redukce? 
Požaduje v takovém p�ípad� zadavatel, aby p�íslušná redukce nebo kabel (DisplayPort -� HDMI) 
byla sou�ástí dodávky? 
 
Odpov�� na dotaz �. 4: 
Zadavatel akceptuje u P�enosného po�íta�e Kategorie 1 dvoumonitorové rozhraní vybavené 1x D-
Sub a 1x DisplayPort. P�íslušná redukce nebo kabel (DisplayPort -� HDMI) nemusí být sou�ástí 
dodávky. 
 
 
Dotaz �. 5 (p�esné zn�ní): 
Zadávací dokumentace – p�íloha �. 2 – Technická specifikace p�edm�tu pln�ní  
P�enosný po�íta� kategorie 1 – Akumulátor 
 
Zadavatel požaduje u P�enosného po�íta�e Kategorie 2 akumulátor typu Li-Ion, 6 �lánk� min. 
50 WHr.  
Vzhledem k tomu, že takto definovaný parametr (50 WHr) nemá vypovídací hodnotu sm�rem 
k výdrži za�ízení na provoz na baterii, m�že zadavatel k parametru „50 WHr“ definovat variantní 
minimální technický požadavek na dobu provozu za�ízení na baterii? (nap�. 50 WHr, NEBO 5 hodin 
provozu)? 
 
Odpov�� na dotaz �. 5: 
Zadavatel p�ipouští variatní definici technického požadavku na dobu provozu za�ízení na baterii 
50 WHr, NEBO 5 hodin p�i b�žné práci. B�žnou prací se rozumí provoz notebooku v režimu 
rovnováhy, nastaveném jasu displeje na 50%, zapnutou Wi-Fi a spušt�ných b�žných kancelá�ských 
aplikací. 
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