
DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 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: 23. 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 
U multifunkčního zařízení kategorie E požadujete podporu adobe PostScript 3. PDF jsou dnes 
mezinárodně standardizovány normami ISO 19005 32000 a v této standardizované formě 
nejsou ve vlastnictví Adobe. Interpretr v tiskovém řadiči Emperon (standard u strojů Konica 
Minolta) byl vyvinut a je ve vlastnictví Konica Minolta, takže nevyžaduje licenci Adobe. 
Original Adobe PostScript, požadovaný u některých zařízení, je univerzální interpretr, 
neoptimalizovaný pro konkrétní typ stroje, takže nezaručuje v kancelářském prostředí žádné 
výhody proti kompatibilnímu řešení, které je vyvinuto na míru pro tiskové zařízení. 
S požadavkem adobe PostScript jsme se již několikrát řešili u výběrových řízení, jedním 
z nich bylo výběrové řízení: Tiskové služby pro Českou televizi – VZ 7202012006357. Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve prospěch Stěžovatele a Zadavateli nařídil zrušení 
výběrového řízení. 
Je možné dodat zařízení s jazykem PostScript 3, který je kompatibilní s Adobe?    
Odpověď  
Ano, zadavatel v kategorii D a Kategorii E akceptuje nabídku strojů s emulací PostScript3. 
 
Dotaz č. 2 
U multifunkčního zařízení kategorie A prosíme o upřesnění vlastnosti: podstavec nebo 
samostatně stojící zařízení 
Co je přesně myšleno samostatně stojícím zařízením? Tisková zařízení samostatně stojí i bez 
podstavce a může se umístit např. na pracovní stůl. 
Požadujete tedy podstavec, aby tiskové zařízení stálo na zemi? 
 



Odpověď  
Zadavatel jednoznačně stanovil v zadávací dokumentaci, že požaduje zboží v provedení 
s podstavcem nebo v provedení samostatně stojícího zařízení. 
Samostatně stojícím zařízením je myšleno zařízení, které stojí i bez podstavce – lze ho umístit 
např. na pracovní stůl či jiný nábytek. 
 
Dotaz č. 3 
Předpokládáme, že multifunkční zařízení kategorie A bude ve stejných lokalitách jako ostatní 
tisková zařízení, která budou zabezpečena a uživatelé se budou autorizovat. V tomto případě i 
pro toto zařízení musí být použit pevný disk. 
Obáváme se, zda nebyl opomenut požadavek parametru pevný disk. Můžete toto potvrdit?   
Odpověď 
Zadavatel nepožaduje u multifunkčního zařízení Kategorie A funkci autorizace uživatele a 
zabezpečený tisk (viz zadávací dokumentace). 
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