Vyřizuje/tel. Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251
V Brně dne 11. 6. 2020

Veřejná zakázka s názvem
„0152020 Dodávka notebooků a příslušenství pro učebnu Q33“
v rámci dynamického nákupního systému s názvem: Dynamický
nákupní systém na dodávky informačních technologií II
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu vzneseného
dodavatelem. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 10. 6. 2020 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto
znění:

Žádost o vysvětlení č. 1:
„Chtěli bychom se dotázat k zadávací dokumentaci a to konkrétně k technické specifikaci:
Dotaz č.1
Parametr : Optická mechanika DVD-RW
Vzhledem k tomu, že většina výrobců již opouští u nových řad notebooků integrovanou
optickou DVD mechaniku , chceme se dotázat, zda bude zadavatel akceptovat dodání externí
USB Slim DVD-RW mechaniky jako součást dodávky ?
Dotaz č.2
Parametr : Display: technologie IPS
Chtěli bychom se dotázat, zda zadavatel trvá na technologii IPS se svítivostí min. 250 nits,
anebo zda je přípustná i horší technologie SVA se svítivostí 220nits“
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že externí mechanika USB slim DVD-RW není akceptovatelná
vzhledem k charakteru výuky a prostorovým možnostem stolů.
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že trvá na dodržení požadavku na technologii IPS.
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Žádost o vysvětlení č. 2:
„Dobrý den,
Chtěli bychom se dotázat k zadávací dokumentaci a to konkrétně k technické specifikaci:
Dotaz č.1
Parametr : Optická mechanika DVD-RW
Vzhledem k tomu, že většina výrobců již opouští u nových řad notebooků integrovanou
optickou DVD mechaniku , chceme se dotázat, zda bude zadavatel akceptovat dodání externí
USB Slim DVD-RW mechaniky jako součást dodávky ?
Dotaz č.2
Parametr : Display: technologie IPS
Chtěli bychom se dotázat, zda zadavatel trvá na technologii IPS se svítivostí min. 250 nits,
anebo zda je přípustná i horší technologie SVA se svítivostí 220nits“
Odpověď zadavatele č. 2 (Odpověd je identická s odpovědí č. 1)
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že externí mechanika USB slim DVD-RW není akceptovatelná
vzhledem k charakteru výuky a prostorovým možnostem stolů.
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že trvá na dodržení požadavku na technologii IPS.

Vzhledem k tomu, že Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 nemění parametry předmětu
veřejné zakázky, zůstává lhůta pro podání nabídek stanovena na 15. 6. 2020 do 10:00 hod.

podepsal
Bc. Lena Digitálně
Bc. Lena Mikušová
2020.06.11
Mikušová Datum:
16:14:04 +02'00'
...………………………………….
Bc. Lena Mikušová
Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně
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