Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

Dodávka HW, SW a jiného vybavení pro GPOA Znojmo

Zadavatel:

Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo
Znojmo, Pontassievská 350/3, PSČ 66902
49438816

Sídlo:
IČ:

Zadavatel veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 a 4 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace
k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona.
1. Dotaz: „Zadavatel ve 4. části veřejné zakázky požaduje: Switch – parametr • Maximální
přenosová rychlost: 1000 Gbit/s. Uchazeč předpokládá, že se jedná o překlep a zadavatel
požaduje hodnotu tohoto parametru 1 Gbit/s. Žádám Vás o potvrzení této skutečnosti?“
Odpověď: Zadavatel potvrzuje, že se jedná o překlep a správná hodnota daného
parametru je 1Gbit/s.
2. Dotaz: „Zadavatel ve 3. části zakázky specifikoval jako maximální a nepřekročitelnou cenu pro
tuto část 270.290 Kč bez DPH. Na trhu neexistují produkty, které by splňovaly požadované
parametry a současně jejichž cena by v součtu výrazně nepřekračovala tuto finanční hranici.
S ohledem na tuto skutečnost Vás žádám o revizi požadovaných parametrů, případně limitní
ceny.“
Odpověď: Zadavatel před zahájením zadávacího řízení provedl průzkum trhu a dle těchto
zjištění je možno požadované produkty dodat ve výši odpovídají předpokládané hodnotě pro
tuto část veřejné zakázky i v maloobchodním prodeji.
Předpokládané hodnoty pro každou část veřejné zakázky jsou maximální a nepřekročitelné,
neboť z průzkumu trhu provedeného zadavatelem jednoznačně vyplývá, že předpokládané
hodnoty jednotlivých částí jsou stanoveny tak, že dodavatelé jsou schopni dodat požadované
zboží tak, aby výše předpokládané hodnoty pro danou část veřejné zakázky nebyla
překročena.
3. Dotaz: „Zadavatel ve 3. části zakázky požaduje sw – editační program. Je pro zadavatele
dostačující i sw, u něhož je licence pro školy bezplatná? Tzn. nejedná se o prodej takového
produktu?“
Odpověď: Pro zadavatele je rozhodné, aby produkt splňoval náležitosti vyplývající z krycího
listu pro danou část veřejné zakázky. Pokud tyto náležitosti splňuje i produkt, který je
dodavatel schopen dodat zadavateli jako licenci bezplatnou pro školy, dodavatel nacení
pouze skutečné náklady spojené s obstaráním takového produktu.

4. Dotaz: „Zadavatel ve 3. části zakázky požaduje u položky tablet parametr: displej: 10" - 12" s
technologií IPS, dotyková obrazovka + Digitizér. Upřesněte prosím požadavek „digitizér“ z
hlediska zamyšlené funkčnosti a využití, tak aby bylo možné nabídnout nejekonomičtější
řešení v souladu s předpokládaným využitím?“
Odpověď: K pojmu digitizér zadavatel sděluje, že nejsou požadovány žádné konkrétní
výkonnostní parametry k této součásti produktu. Zadavatel požaduje pouze běžné parametry
digitizéru pro tablet, jenž zaznamenává jednotlivé doteky (a to jak doteky prstem, tak doteky
dotekového pera) a vyhodnocuje je.
5. Dotaz: „Zadavatel ve 2. části veřejné zakázky požaduje: Laboratorní váhy (odchylka 0,01 g) –
není uveden parametr rozsah vážení - žádám Vás o případné doplnění tohoto parametru v
souladu se zamýšleným využitím?“
Odpověď: Rozsah vážení uvedených vah zadavatel požaduje do 600 g.
6. Dotaz: „Zadavatel v bodě 7.5 zadávací dokumentace požaduje, aby součástí nabídky bylo
předložení 3 významných dodávek dle bodu 6. zadávací dokumentace. Dle § 62 odst. 3 zákona
137/2006 Sb. vzpp se ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění kvalifikačních předpokladů
prokazuje předložením čestného prohlášení. Co přesně zadavatel požaduje přiložit do nabídky
a co již bude předmětem předložení kvalifikace uchazeče, se kterým by měla být uzavřena
smlouva?“
Odpověď: Zadavatel pro část 4 veřejné zakázky požaduje do nabídky předložit dle § 62
odst. 3 zákona o veřejných zakázkách čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel splňuje všechny uvedené kvalifikační předpoklady. Vybraný uchazeč, se kterým má
být uzavřena smlouva, předloží před podpisem této smlouvy zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění těchto kvalifikačních předpokladů, tzn. předloží
seznam 3 významných dodávek (přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané
veřejným zadavatelem, nebo alternativně smlouva, a to za podmínek uvedených v bodě 6
zadávací dokumentace).
7. K části 1 veřejné zakázky zadavatel sděluje, že požaduje 1 ks externího HDD tak, jak
je uvedeno v příslušném krycím listu. Ve smlouvě tvořící přílohu 2.1 zadávací dokumentace je
z důvodu překlepu v čl. 1 této smlouvy uveden nesprávný počet 2 ks. Současně došlo
k překlepu v čl. 3 této smlouvy, položky odpovědní zařízení, kde má být uveden dle krycího
listu a čl. 1 smlouvy počet odpovědních zařízení 2 ks.

Ve Znojmě dne 7. 6. 2013

