Pardubický kraj
Krajský úřad
čj. KrÚ 24620/2018

Vysvětlení č. 1
pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
Název veřejné zakázky:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

„Gymnázium Hlinsko – dodávka vybavení
IT, AV a prezentační techniky“
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře
ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatelů
následující vysvětlení:
I. Dotazy
Dotaz:
Vyžadujete u položky "Stolní počítač" a "Počítač žákovský stolní" striktní splnění podmínky u
parametru "Procesor" - výkon minimálně 8100 bodů dle PassMark CPU Mark nebo je možná
mírná tolerance?
U výrobců často používaný procesor má výkon 8088 bodů dle PassMark CPU Mark - bylo by
možné ho použít?
Odpověď:
U položek „Stolní počítač“ a „Počítač žákovský stolní“ zadavatel po uvážení účelu pořizování
předmětu plnění upravuje požadovaný výkon procesoru na min. 8080 bodů dle PassMarku
CPU Mark.
Dotaz:
A obdobně u položky "Notebook 15"" je u parametru "Procesor" požadován výkon minimálně
4660 bodů dle PassMark CPU Mark.
Opět u výrobců často používaný procesor má výkon 4658 bodů dle PassMark CPU Mark bylo by možné ho použít?
Odpověď:
U položky „Notebook 15“ zadavatel po uvážení účelu pořizování předmětu plnění upravuje
požadovaný výkon procesoru na min. 4650 bodů dle PassMarku CPU Mark.
Dotaz:
Položka: Tiskárna inkoustová multifunkční barevná – tankový systém
Uvedeným minimálním parametrům neodpovídá žádná tiskárna v aktuální nabídce. Většina
požadovaných minimálních parametrů odkazuje na tiskárnu EPSON L565. Uvedená tiskárna
nesplňuje automatický duplex a rychlost tisku dle ISO norem.
Prosím o upřesnění, o jaký typ tiskárny se jedná, popřípadě změnu zadávací dokumentace.
Odpověď:
U položky „Tiskárna inkoustová multifunkční barevná – tankový systém“ zadavatel upravuje
parametr kvalita tisku na hodnotu min. 4800 x 1200 dpi.
II. Úprava bez dotazů
U položky „Notebook 15“ zadavatel dále upravuje požadavek na výkon grafické karty na min.
925 bodů dle G3D Mark.

U všech položek vybavení se specifikací USB portů zadavatel upřesňuje, že v případě
požadavku na USB port 2.0 lze dodat i USB port 2.1 a v případě požadavku na USB port 3.0
lze dodat i USB port 3.1.
U položek „Stolní počítač“ a „Počítač žákovský stolní“ zadavatel upravuje požadavek na
audio porty: ruší požadavek na výstup pro sluchátka min. 1x a vstup pro mikrofon min. 1x,
ponechává požadavek na vstup/výstup audio min. 1x.
V souvislosti se shora uvedeným upřesněním technických podmínek je na profilu
zadavatele uveřejněna upravená specifikace, a to jak v části „vysvětlení, doplnění,
změny zadávací dokumentace“, tak i v části vlastní „zadávací dokumentace“.
II. Lhůta
Zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona v souvislosti s tímto vysvětlením rozhodl o prodloužení
lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně
celou původní délku, a to z původního termínu do 4. 4. 2018 do 10:00 hod. na nový termín
do 9. 5. 2018 do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 27. 3. 2018

v z. Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu

