Dodatečné informace k výběrovému řízení s názvem „Dodávka VT, AV a SW“
vyhlášeného dne 5.10.2012
Číslo zakázky (MŠMT) - C/12/696
Zadavatel: Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

1.

doručeno dne 8.10.2012

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda lze v zakázce využít školní softwarové licence. Pokud by bylo nutné kupovat
nový SW (Windows, Office), není možné finanční limit splnit.

Ano, lze využít školní softwarovou licenci kancelářského balíku.
2.

doručeno dne 10.10.2012

2.1) Má škola GJR Chrudim otevřenou platnou školní multilicenční smlouvu na produkty Microsoft,
sw Office ?
Požaduje se nákup pouze 2 ks školních licencí sw Office
Odpověď viz. dotaz č. 1
2.2) Jaký antivirový systém škola GJR Chrudim v současné době používá v počítačové LAN síti ?
Určitě budou chtít používat shodný antivirovým systém i na dodávce 2 ks notebooků
Zadavatel neupřednostňuje antivirový systém. Dodaný systém musí být zbaven všech licenčních
poplatků minimálně do září 2013 a měl by být v českém jazyce.
2.3) Jaký vypalovací sw v češtině škola GJR Chrudim v současné době používá ?
Budou chtít používat shodný vypalovací sw v češtině nebo na tom nezáleží ?
Zadavatel neupřednostňuje vypalovací program. Dodaný program musí být zbaven všech licenčních
poplatků minimálně do září 2013 a měl by být v českém jazyce.
2.4) Jaký je požadován držák na data projektor ? (nástěnný, stropní ?)
Stropní držák
2.5) Je požadavek na zakončení vývodů propojovacích kabelů z dataprojektoru do konektorového
boxu ?

(VGA, HDMI, audio kabely apod…)
Zakončení do krabičky - konektorového boxu.
2.6) Jaký je požadavek na instalaci 2 ks dataprojektorů , co má všechno instalace obsahovat ?
Kompletní instalace (montáž, seřízení, kabeláž,zalištování).

2.7) V návrhu kupní smlouvy bod 2.2 , je možné dodat části 1 a 2 i v dřívějších termínech
od podpisu kupní smlouvy ?
Dle §414/3 Obchodního zákoníku: Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující
oprávněn zboží převzít nebo je odmítnout.
Ve Smlouvě je tento problém upraven body 2.3 a 3.2, dodáte-li tedy zboží v dřívějších termínech a
zadavatel nebude mít na svém účtu dostatečné finanční prostředky, nemusí dojít k platbě ve
splatnosti faktury. Dle bodu 3.2 Smlouvy nemá dodavatel nárok na úrok plynoucí z prodlení placení
faktury.

3.
Prodlužuji lhůtu ukončení podání nabídek z původního termínu 17. 10. 2012 v 15.30
na 18. 10. 2012 v 15.00.

V Chrudimi dne 12.10.2012
Mgr. Klára Jelinková

