
DOTAZY A ODPOVĚDI K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ: 

 

Dodávka ICT vybavení II. 

 

Dotaz č. 1 ze dne 17. 10. 2013  

Ve výzvě je uvedeno: Dodávka zahrnuje dopravu, montáž a instalaci dodaných zařízení a SW, 

jejich zprovoznění, připojení do místní sítě a proškolení obsluhy. 

Dotaz k položce č. 3: Jedná se také o montáž projektoru do učebny? Tedy umístění projektoru na 

držák, kabeláž a montáž lišt až k místu pro PC stanici. Případně prosím o informaci jak daleko 

bude projektor umístěn od počítače. 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel požaduje od dodavatele  kabeláž do 10 m bez instalace na držák a montáže. Umístění 

kabeláží, dataprojektoru na držák a lišt si zhotoví zadavatel z vlastních zdrojů. 
 

 

 

Dotaz č. 2 ze dne 17. 10. 2013 

 

Dotaz k položce č. 4- uvádíte: Jednotková cena žádného zboží u položek č. 1 – č. 3 nesmí být 

vyšší než 39 999,- Kč včetně DPH. 33 057,- Kč bez DPH). Může být u této položky jednotková 

cena vyšší a má být tato cena souhrnem cen za tabuli a montáž zařízení nebo v nabídce vyčíslit 

každou položku zvlášť? 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Cena u položky č. 4 může přesahovat zmíněnou částku 39 999 Kč, cenu požadujeme souhrnnou a 

to za projekční plochu a interaktivní dataprojektor s montáží a zprovozněním, včetně kabeláže do 

10 metrů. 

 

 

 

Dotaz č. 3 ze dne 21. 10. 2013 
 

Informace k upřesnění zadání k položce č. 2  3 ks Notebook 

Jako požadavek zadavatele je u parametru Grafická karta uvedeno pouze vágní vyjádření 

„Výkonná“. Pro odstranění neurčitosti takového zadání žádáme o přesnější specifikaci požadavků 



na grafickou kartu, např. zda výkonem  vyhoví integrovaná grafická karta, nebo požadujete 

dedikovanou grafickou kartu, s jakými parametry apod. 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Integrovaná grafická karta svým výkonem vyhovuje slovu "výkonná" uvedenému ve specifikační 

tabulce. 

 

 

Dotaz č. 4 ze dne 24. 10. 2013 
 

/4.1/ položka č.3  - dataprojektor ultrakrátká projekce  

Dotaz: v zadání není uvedeno zda je v dodávce požadován držák nebo držák již škola vlastní  

 
/4.2/ položka č.4  - interaktivní dataprojektor ultrakrátká projekce  

Dotaz: v zadání není uvedeno zda je v dodávce požadován držák nebo držák již škola vlastní  

 

 

Odpověď na dotaz č. 4: 

K položce č. 3 - dataprojektor ultrakrátká projekce - zadavatel držák NEPOŽADUJE 

 

K položce č. 4 - interaktivní dataprojektor ultrakrátká - projekce zadavatel požaduje kompletní 

dodávku (VČETNĚ) držáku 

 

 

 

Dotaz č. 5 ze dne 30. 10. 2013 
 

/5.1/ položka č.1 - GPS Navigace vč. SW   

Dotaz: V zadání je požadována záruka 3 roky. Výrobce nabízí pouze záruku 2 roky a rozšíření 

neposkytuje ani za příplatek. Některé internetové shopy nabízí jakoby 3-letou záruku, která je ve 

skutečnosti pouze pojištěním a výrobce se od této služby distancuje. 

 

/5.2/ položka č.1 - GPS Navigace vč. SW 

Dotaz: V zadání je požadován parametr„Mapa ČR vč. turistických tras, cyklotras“ Bude tento 

GPS přístroj používán na kole a používány cyklomapy na kole?  

 

/5.3/ položka č.4 - interaktivní dataprojektor ultrakrátká projekce 

Na základě poptávky u výrobců bylo zjištěno, že interaktivní projektor daných parametrů 

neexistuje. V zadání je uvedena položka „Typ projekce      Ultrakrátká DLP“ je možné použít též 

technologii LCD? 

 

/5.4/ položka č.3 - dataprojektor ultrakrátká projekce 

V zadání je uvedena položka  „Typ projekce…Ultrakrátká DLP“ je možné použít též technologii 

LCD ? 

 



Odpověď na dotaz č.5: 

/5.1/ položka č.1 - GPS Navigace vč. SW   

Zadavatel upravuje dobu záruky na 2 roky. 

 

/5.2/ položka č.1 - GPS Navigace vč. SW 

Zadavatel požaduje GPS přístroj, který je včetně SW cyklotras využitelný na kole (při jízdě 

na kole). 

 

/5.3/ položka č.4 - interaktivní dataprojektor ultrakrátká projekce 

Zadavatel dodává typ projekce DLP nebo LCD. 

 

/5.4/ položka č.3 - dataprojektor ultrakrátká projekce 

Zadavatel dodává typ projekce DLP nebo LCD. 

 

 

 

 

Dotaz č. 6 ze dne 1. 11. 2013 
 

/6.1/ položka č.4  - interaktivní dataprojektor ultrakrátká projekce: V zadání je uvedeno 

požadavek na USB – pro USB prezentaci přímo na dataprojektoru  

Dotaz: Co je tím myšleno 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Zadavatel požaduje dodání diaprojektoru, který má typ konektoru A i B. Typ konektoru A pro 

připojení PC nebo Hubu nebo flešky; typ konektoru B je pro připojení pefiferií  


