
Otázky a odpovědi k výběrovému řízení na výpočetní techniku 

 

Otázka: 

Položka číslo 2: Jakým typem kabelu bude projektor připojen ke zdroji signálu? Požadujete i 

přivedení 230V k projektoru? 

Odpověď: 

Předpokládané propojení je pomocí HDMI kabelu. Zásuvka 230V je již ve stropě připravena, 
dataprojektor bude umístěn do vzdálenosti 1 m. 

 Otázka: 

Položka číslo 7 až 12b: Bude PC zároveň připojeno k monitoru a dataprojektoru? Pokud ano, 

jaký typ propojení pro monitor a dataprojektor preferujete? Je nutný rozbočovač signálu nebo 

je možné řešit dvouportovou grafikou? Všechny VESA držáky pro všechna PC požadujete 

pevné? Co požadujete v rámci montáže PC? 

Odpověď: 

Ano, bude, mimo položek 12a a 12b. Připojení dataprojektoru opět HDMI kabelem. 

Vzhledem k požadavkům na grafickou kartu počítačů se nám jeví lepší řešení pomocí 2 

portové karty, ale finální řešení necháme na uchazeči který musí garantovat bezvadnost 

promítání. VESA držáky uvažujeme pevné a to především z důvodu dodržení tloušťky 

monitoru + VESA držáku - větší rozměr se nevejde do desky stolu. V rámci montáže PC 

požadujeme vybalení a montáž do stolu, zapojení včetně periférií, vyzkoušení 

(funguje/nefunguje) a odvoz obalového materiálu. 

Otázka:  

 Budou  PC z položky 12a a 12b trvale připojeny pouze k monitoru a je možné  dodat grafickou kartu 
pouze s jedním výstupem pro monitor? 
 
Odpověď:  
Ano, PC z položky 12a a 12b budou trvale připojeny pouze k monitoru a mohou mít grafickou kartu 
pouze s jedním výstupem pro monitor. 
 
Otázka: 

 Mám dotaz k položkám 2 a 3 – dataprojektory. Uvádíte požadavek na nativní rozlišení full HD 
(1920x1080) a svítivost 3000 a 3500 lm. Je tento požadavek na rozlišení správně popsán? 
Podle dostupných informací je tato kombinace nativního full HD (1920x1080) rozlišení a svítivosti 
dostupná až u projektorů v cenách od 70 tis. Kč bez DPH. 
Předpokládal bych, že by to spíše mělo být – nativní rozlišení 1280x800 a maximální full HD 
(1920x1080). 
 
Odpověď: 
Požadavek na nativní rozlišení i svítivost je správný, zmiňované kombinace je možné zakoupit do 
30.000,- Kč 
 
Otázka: 

Pol. 1. barevná laserová tiskárna: rychlost 20 stran/min. Jedná se pouze o černobílý tisk nebo rychlost 
platí i pro barevný tisk? 



Odpověď: 
Rychlost 20 stran/min.  u této položky 1 -  barevná laserová tiskárna -  platí pouze pro černobílý tisk. 
 
Otázky: 
Protože se výběrové řízení na vybavení nástavby výpočetní technikou opakuje, chtěl bych se zeptat, 
zda budou uchazeči, kteří nesplní minimální požadavky automaticky vyřazeni. V minulém výběru byly 
na prvních 2 místech vybráni dodavatelé s tak odlišnou celkovou cenou, že to budilo dojem, že 
nedodrželi zadání. Jaký byl důvod zrušení minulého výběru ? 
Další dotaz mám k zadání projektorů - i když jste k tomu již jednou odpovídal. Máte nezávisle 
ověřeno, že uvažovaný projektor, který pravděpodobně máte již vytipovaný, má skutečně nativní 
rozlišení 1920x1080? Stejně jako konkurenčnímu dodavateli nám při tom zadání vychází cena výrazně 
přes 30tis. Asi nejlevnější projektor s nativ. rozlišením FullHD a min. svitivosti 3000ANSI je Benq 
SP840, který ale nevyhoví životností lampy. 
 
Odpovědi: 
- Ano,  uchazeči, kteří nesplní minimální požadavky na jednotlivé položky budou ze soutěže vyřazeni 
dle bodu 6 zadávací dokumentace. 
- Zrušení výběrového řízení bylo na doporučení poskytovatele dotace ROP NUTS, který našel v 
zadávací dokumentaci několik administrativních chyb.  
- Ano, máme nezávisle potvrzeno, že daný projektor/y existuje a prodává se na našem trhu. Nativní 
rozlišení výrobce udává 1920x1080, maximální 1920x1200 ve verzi slabšího dataprojektoru, resp. 
nativní a maximální rozlišení 1920x1080 v případě silnějšího projektoru. Sedí i životnost lampy a 
svítívost, která je zejména u silnějšího projektoru velmi důležitá. Oba dva typy projektorů se 
prodávají na českém trhu a jejich pořizovací cena je pod 40tis. včetně DPH, což je jediná podmínka 
pro dodání jednoho kusu položky. Cenové stropy jinak nejsou u žádné položky limitovány. Postačí 
parametry zadat např. na serveru Heureka.cz. 
 
Otázka: 
Jelikož mají být u PC všechny základní desky stejné kromě PC multimediální, je zde požadavek 2xPCI. 
Máte na mysli 2x PCI Express x16 slot? 

 

Odpověď: 
Máme na mysli 2x PCI sloty, nikoliv 2x PCI Express sloty. 
 
Otázka: 
Mám dotaz na Acronis True Image: Budou se zálohovat stanice nebo servery?Počet stanic a počet 
serverů?Je potřeba zpravovat zálohovací agenty z centrální konzole (znamená licence Advanced 
Workstation) ? 
 
Odpověď: 
Licence jsou uvažovány jen na nově dodávané počítače. Centrální správa není požadována, ale 
nebráníme se ji. 
 
Otázka: 
U zpracovávání nabídky pro výběrové řízení jsme narazili na nestandartní požadavek (záruka: 36 
měsíců, oprava do druhého dne v místě instalace) a to u položky 3 a 6. U těchto zařízení není 
standartně výrobci a servisními středisky tento způsob servisu nabízen. Prosíme tedy vyjádření, že na 
zmíněné záruce trváte v plném znění, nebo bude stačit záruka nižší -        1) 36 měsíců s opravou v 
místě instalace započatou do druhého dne od nahlášení (buď oprava v místě instalace, nebo 
vyzvednutí doručení do servisního střediska a zpět v nejkratším možném termínu)  Nebo - 2) 36 
měsíců (bez specifikace, stejně jako u ostatního požadovaného ve výběrovém řízení) 
 
Odpověď: 
U zmiňovaných položek 3 a 6 trváme na definici záruky v plném rozsahu. Zařízení budou umístěna v 
prostorech, kde je delší odstávka nežádoucí. 



Otázka: 
Můžeme interpretovat požadovanou specifikaci OS počítačů : 
  
"OEM MS Windows Pro verze (nebo jiná verze, ze které lze provést na PRO systém v rámci..." 
takto : 
"OEM MS Windows Pro verze (nebo jiná verze, ze které lze provést upgrade na MS Windows PRO 
systém v rámci..." ? 
  
Předpokládám, ze se jedna jen o chybu v textu. 
 
Odpověď: 
Ano, máte pravdu toto je správná interpretace, jedná se o chybu v textu. 
 
Otázka: 
chtěl bych se zeptat k bodu 6.05 kupní smlouvy, která má byt podepsaná přiložena k nabídce - je 
možné, že při nepřidělení peněz z fondu EU odstoupíte od smlouvy i v průběhu fyzické realizace 
dodávky ? Nebo bude už před zahajením realizace jasné, že prostředky máte k dispozici ? 
 

Odpověď: 

Finanční prostředky na pokrytí projektu jsou ze strany poskytovatele k dispozici na základě 

smlouvy a jsou účelově vázány. V žádném případě nehrozí neplnění finančních závazků 

dodavatelům výpočetní techniky.  

 

Otázky: 
1) Stačí tedy pouze dodat PC sestavy s licencemi ze kterých lze provést upgrade na Windows 7 

PRO MS School Agreament (např. PC sestava včetně Windows 7 Home Premium a upgrade 
hradíte z jiných prostředků u jiného dodavatele, nebo má být zahrnut do ceny i tento 
upgrade?) 

 

2) V případě nabídky repasovaných sestav, bude tato nabídka vyřazena?   

 

Odpovědi: 
1) Dodávka podkladové licence operačního systému musí umožnit upgrade na MS Windows 7 

Pro (nebo MS Windows XP Pro) v rámci programu MS School Agreament. Tedy např. lze 
nabídnout sestavu včetně Windows 7 Home Premium. 

 
2) O repasovaných sestavách vůbec neuvažujeme s ohledem na požadovaný výkon a záruku na 

sestavy. 
 
Otázka: 

Mám na Vás poslední dotaz. U monitorů o velikosti 22“ akceptujete 21,5“? Některé společnosti 
uvádějí u stejného modelu 22“ a jiné 21,5“. To samé platí i u modelů 19“ a 18,5“.  
 
Odpověď: 
Ano, pokud půjde o stejný model monitoru, budeme akceptovat různá označení velikosti (rozdíl ½´´) 
 
Otázka: 
Budete pořádat otevíráni obálek, kterého se mohou dodavatele zúčastnit ? 
 
Odpověď: 
Otevírání obálek je neveřejné, proto se ho nemohou dodavatelé zúčastnit. 
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