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DODATEČNÉ  INFORMACE  č. 5   K  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACI 
 

Zadavatel:  Česká republika – Ministerstvo financí  
Sídlo:     Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 00 Praha 1 
IČ:                                         00006947 
DIČ    CZ00006947 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Ing. Stanislav Sluka 
                                               Ředitel odboru  - Finanční  
  
Název veřejné zakázky:  „Nákup stolních počítačů a příslušenství pro resort MF“ 

                    
Zadavatel v souladu s ustanoveními § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané 
podle zákona v otevřeném řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (Oznámení 
předběžných informací dne  18. března 2013; Oznámení o zakázce dne 23. srpna 2013) pod 
Evidenčním číslem VZ  348298. 
 
Otázka č. 1 
 
Požaduje zadavatel v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění, konkrétně v části I. 
Technické požadavky na Kategorii 1, v tabulce: Stolní počítač na řádku: 
Speciální charakteristické vlastnosti mimo jiné i podporu převzetí KVM, v rámci vzálené správy 
PC? 
 
Odpověď č. 1 
 
Zadavatel nevyžaduje podporu převzetí KVM, v rámci vzálené správy. 
 
Otázka č. 2 
 
Umožní zadavatel v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění, konkrétně v části I. 
Technické požadavky na Kategorii 1, v tabulce: Plochý monitor na řádku: 
Druh požadovaných obsažených komponentů nabídnout místo „Zabudované reproduktory“ 
řešení prostřednictvím nabídnutí přídavných reproduktorů, které budou pevně připevněny k 
monitoru (tzv. “soundbar”)? 
 
Odpověď č. 2 
 
Zadavatel akceptuje u stolního počítače Kategorie 1, osazení plochého monitoru přídavnými 
reproduktory (tzv. „soundbar“). Přídavné reproduktory musí být originálním příslušenstvím 
výrobce monitoru, navržené pro tento účel použití a kompatibilní s nabízeným modelem 
plochého monitoru. Přídavné reproduktory musí být namontovány před dodávkou monitorů. 
 
Otázka č. 3 
 
Akceptuje a umožní zadavatel v Příloze č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění, konkrétně 
v části II. Technické požadavky na Kategorii 2, v tabulce: Stolní počítač, na řádku: Monitor a v 
buňce: 24" LCD/LED, rozlišení 1920 x 1080 bodů, minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 
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23,7" nabídnout místo „rozlišení 1920 x 1080 bodů“ tuto specifikaci: „rozlišení 1920 x 1200 
bodů“ nebo trvá zadavatel na původní specifikaci? 
 
Odpověď č. 3 
 
Zadavatel trvá v části II. Technické požadavky na Kategorii 2, v tabulce: Stolní počítač, parametr 
Monitor na původní specifikaci, kterou uvedl v zadávací dokumentaci 24" LCD/LED, rozlišení 
1920 x 1080 bodů, kde se jedná o nativní rozlišení monitoru a minimální úhlopříčce zobrazovací 
plochy 23,7". Z uvedeného vyplývá, že monitor s nativním rozlišením 1920 x 1200 nesplňuje 
podmínky zadavatele. 
 
 
 

V Praze dne 9. října 2013 
 
 
                                                                                 Podpis: ....................................... 
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