VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 06.02.2019
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Komenského 399, Trutnov 541 01
Mgr. Petr Horčička, ředitel školy
64201180

Název veřejné zakázky malého rozsahu: Vybavení IT technikou
Číslo VZ: 002/2018/ZMR
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující
se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 05.02.2019
Dovolte mi Vás touto cestou oslovit s žádostí o upřesnění parametrů VŘ na dodávku počítačů,
kancelářského SW a interaktivních dataprojektorů s keramickou tabulí, kterou jsme obdrželi
prostřednictvím portálu katalogfirmy.cz. Můj dotaz směřuje ke konfiguraci počítače pro žáka. Zde je
požadováno, aby měl počítač vstup USB C, 256 SSD a 4 GB RAM. Spolu s požadavkem na hodnotu
Passmarku alespoň 7300 bodů (procesor AMD Ryzen apod.) se jedná o velice netypickou
(zakázkovou) konfiguraci, kteerá není ekonomicky zcela výhodná. Zároveň vzhledem k operační
paměti 4 GB je poměrně netypický požadavek na SSD disk nebo USB C konektor. Je tedy možné
v těchto parametrech někam uhnout? Buď v podobě absence USB C portu nebo nahrazením 256 GB
SSD klasickým HDD 500 GB? Děkuji mnohokrát za Váš čas i odpověď.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 06.02.2019
Požadované parametry žákovských počítačů vznikly na základě provedeného průzkumu trhu a také
na základě požadavků a potřeb zadavatele rpo výukové a studijní potřeby žáků. Z provedeného
průzkumu trhu rozhodně nevyplývá, že by se jednalo o netypické parametry, právě naopak, počítače
s těmito parametry nabízí více dodavatelů. Průzkum trhu také potvrdil, že počítače s těmito parametry
jsou dostupné za zcela běžné ceny, které jsou v souladu s rozpočtem projektu. SSD disk zadavatel
požaduje z důvodu výrazně rychlejšího zpracování dat a také z důvodu nižší spotřeby elektrické
energie. Konektor typu USB-C je požadován z důvodu možnosti připojitelnosti novějších periferních
zařízení, které této konektor vyžadují. Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na stanovených
minimálních parametrech a konfiguraci a tak zůstávají požadavky na žákovské počítačové sestavy
beze změny.
Vzhledem k charakteru uveřejněných informací zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
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