Vyřizuje/tel. Ing. Klára Štiasna, Ph.D. / +420 545 135 251
V Brně dne 8. 6. 2020

Veřejná zakázka s názvem
„0202020 Dodávka notebooků pro ÚMFGZ“
v rámci dynamického nákupního systému s názvem: Dynamický
nákupní systém na dodávky informačních technologií II
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu vzneseného
dodavatelem. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 5. 6. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Žádost o vysvětlení č. 1:
„Dobrý den,
bohužel jsme zatím nenašli vhodný model, který by odpovídal poptávanému zboží. Podle
všeho se jedná o nakonfigurovaný notebook. Máte prosím třeba nějaký referenční model,
případně dá se u některého z parametrů slevit?“
Odpověď zadavatele č. 1:
Viz odpověď zadavatele č. 2

Zadavatel obdržel dne 8. 6. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Žádost o vysvětlení č. 2
„Dobrý den,
u notebooku č. 1 zadavatel požaduje notebook o určitých parametrech s podporou thunderbolt
a čtečkou otisku prstu. Aktuálně se na trhu nenachází zařízení, které by tyto parametry splnilo
do dané limitní ceny. Prosíme o revizi těchto parametrů.
U notebooku č. 2 zadavatel požaduje notebook o určitých parametrech s podporou thunderbolt
a hmotností 3 Kg. Aktuálně se na trhu nenachází zařízení, které by tyto parametry splnilo do
dané limitní ceny. Může dodavatel nabídnout notebook bez podpory thunderbolt a hmotností
3,03 Kg?
Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel provedl revizi Přílohy č. 1 – Technická specifikace, při které zjistil,
že u požadovaného zařízení „Notebook 1“ byl požadavek „čtečka otisků prstů“ v parametru
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„výbava“ uveden chybně místo požadovaného parametru „čtečka paměťových karet“.
Zadavatel nebude čtečku otisků prstů požadovat, ale bude požadovat čtečku
paměťových karet. Zároveň zadavatel u stejného zařízení upravuje požadavek
na parametr „kamera“ z původně požadovaného „integrované HD provedení“ na prostý
požadavek vybavení nabízeného zařízení kamerou. U stejného zařízení zadavatel upravuje
požadavek na parametr „porty“ z „min. 1x USB-C (s podporou Thunderbolt) nebo více,
min. 2x USB 3.1 nebo více, min. 1x kombinovaný konektor sluchátka/mikrofon nebo 2
konektory (sluchátka, mikrofon), min. 1x HDMI, RJ-45 (LAN)“ na „min. 1x USB-C nebo vyšší,
min. 3x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) nebo vyšší, min. 1x kombinovaný konektor
sluchátka/mikrofon, min. 1x HDMI, RJ-45 (LAN)“.
U požadovaného zařízení „Notebook 2“ byl požadavek „čtečka otisků prstů“ v parametru
„klávesnice“ rovněž uveden chybně. Zadavatel nebude čtečku otisků prstů požadovat.
Zároveň zadavatel u stejného zařízení upravuje požadavek na parametr “displej“, kde
nebude vyžadovat pouze zařízení s poměrem stran 16:9. Dále zadavatel snižuje u stejného
zařízení minimální požadované bodové hodnoty u parametru „grafická karta“ z 1 900
na 1 800. U stejného zařízení zadavatel dále upravuje požadavek na parametr „porty“
z „min. 1x USB-C (s podporou Thunderbolt) nebo více, min. 2x USB 3.1 nebo více, min. 1x
kombinovaný konektor sluchátka/mikrofon nebo 2 konektory (sluchátka, mikrofon), min. 1x
HDMI, RJ-45 (LAN)“ na „min. 1x USB-C nebo více, min. 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0 nebo
vyšší), min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x kombinovaný konektor sluchátka/mikrofon nebo 2
konektory (sluchátka, mikrofon), min. 1x HDMI, RJ-45 (LAN)“. Dále zadavatel u stejného
zařízení přidává požadavek na „optickou mechaniku“, konkrétně „DVD“. U stejného
zařízení dále zadavatel upravuje požadavek na parametr „kamera“ z původně
požadovaného „integrované HD provedení“ na prostý požadavek vybavení nabízeného
zařízení kamerou. Dále zadavatel zvyšuje maximální hmotnost nabízeného zařízení z 3 kg
na maximálně 3,1 kg.

Sdělení zadavatele:
Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 1 – Technická specifikace, kterou jsou
dodavatelé při podávání nabídek povinni použít.
V souvislosti s uvedenou změnou zadávací dokumentace upozorňuje zadavatel dodavatele,
že prodlužuje lhůtu pro podání a otevírání nabídek do 19. 6. 2020 9:00 hod.
podepsal
Ing. Klára Digitálně
Ing. Klára Štiasna,
Štiasna, Ph.D.
Datum: 2020.06.08
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