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DOTAZY A ODPOVĚDI K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ: 

Dodávka ICT vybavení III. 

Dotaz č. 1 ze dne 17. 3. 2014   

Ve výzvě je uvedeno: položka č.1  - 17ks monitor, Porty: VGA, DVI nebo HDMI. Znamená to , 

že postačí jeden z uvedených portů ? Nebo je tam nějaká kombinace 2 portů. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Položka č. 1 17 Ks monitor – Porty požadujeme v kombinaci VGA a DVI nebo VGA a HDMI 

(jedná se nám o dvojici portů na jednom monitoru) 

 

Dotaz č. 2. ze dne 19. 3. 2014 

Dotaz ohledně prokázání technických kvalifikačních předpokladů v rámci veřejné zakázky 

„Dodávka ICT vybavení III. V rámci struktury nabídky požadujete prokázání technických 

kvalifikačních předpokladů, ale v zadávací dokumentaci jsem nikde nenašel jakým způsobem 

požadujete prokázání technických kvalifikačních předpokladů. 

 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů nepožadujeme, popřípadě je může uchazeč 

dodat dobrovolně čestným prohlášením o plnění zakázky podobného cenového rozpočtu. Tato 

chyba vznikla při administrativním zpracování výzvy. 

 

Dotaz č. 3. ze dne 19. 3. 2014 

a) Potřebujeme znát vzdálenost projektoru, respektive tabule od katedry (předpokládáme, že 

se jedná o klasickou třídu tedy cca 10-15m).  

b) Ohledně nového přípojného místa – jestli je v učebnách volná síťová zásuvka, jestliže 

není, jestli máte volné místo ve switchi a jak daleko se tento switch nachází od katedry, 

respektive jaká je vzdálenost na natažení nového kabelu a osazení nové zásuvky. 
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Odpověď na dotaz č. 3: 

A) Vzdálenost projektoru od přípojného místa (katedry) je maximálně 15 metrů 

(požadavkem na přípojné místo žádáme místo u katedry, ke kterému se bude moci pro 

projekci připojit pedagog se svým notebookem, případně bude dataprojektor připojen do 

modulu pro zdvojení obrazu – výstup z učitelského pevného počítače) 

B) nepožadujeme připojení dataprojektoru do počítačové sítě prostřednictvím switche, ale 

připojení k notebooku na učitelském stole pomocí VGA připojení. V učebně je volná 

síťová zásuvka (elektrika 220 V) v dosahu maximálně 15 m. 

 

 


