Dodatečné informace č. 3 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: „Ve 3. části poptáváte zařízení „notebook“ s požadavkem na SSD disk. Bohužel notebook
daných parametrů a v požadované cenové kategorii není momentálně v nabídce v rámci ČR.
Předpokládáme, že disk požadujete interní. Prosím o změnu parametrů notebooku nebo ověření,
že vámi zadané parametry jsou podloženy dostupným zařízením.“
Odpověď: Zadavatel po přezkoumání parametrů u zařízení „notebook“ v části 3. veřejné zakázky
konstatuje, že vzhledem ke změně dostupných produktů na trhu IT od provedení průzkumu trhu
upravuje následujícím způsobem parametry produktu „notebook“ v krycím listu 1.3 a příp. dalších
relevantních dokumentech:










2.

displej: 15" - 17" LED
CPU: min 3800 bodů v benchmark testu CPU (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
RAM: minimálně 8 GB RAM
pevné disky SSD + HDD, (SSD s minimální kapacitou SSD 32 GB). Celková kapacita v součtu
min. 320 GB.
grafická karta: dedikovaná karta min. 2GB
konektivita: WIFI, USB 3, Bluetooth, min. 1GBit LAN,
další vlastnosti: webkamera, mikrofon
operační systém: Windows 8 Pro a vyšší .
Musí se jednat o nové, nepoužité zboží. Dodání vč. instalace.

Dotaz: „Ve 4. části požadujete nabídku na server, ve specifikaci však není uvedeno, zda má jít o
server do racku nebo samostatně stojící. Prosím tedy o upřesnění.“
Odpověď: Zadavatel v tomto bodě umožňuje dodat server jak do racku, tak samostatně stojící.
Dodavatel si vybere jednu z těchto dvou možností.

3. Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informaci došlo k částečné úpravě zadávacích
podmínek, rozhodl se zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodloužit lhůtu

pro podání nabídek, a to do 21. 6. 2013 do 9.00 hod. Místo pro podání nabídek zůstává
nezměněno.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 6. 2013 od 9:00 hod. Místo pro otevírání obálek
zůstává nezměněno.

Ve Znojmě dne 11. 6. 2013

