
Dodatečné informace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku s 

názvem „dodávka a instalace IT vybavení pro dostavbu základní 

školy v Roztokách“ 

 

Na základě dotazů z řad evidovaných uchazečů uvádíme následující dodatečné informace 

k výše uvedené veřejné zakázce: 

Otázka č. 1: 

U PC stanice AiO uvádíte, že podmínkou je pevné připevnění na stůl. Máme to chápat tak, že 

chcete mít AiO např. přišroubován k desce stolu? Nebo jste měli na mysli použití Kensington 

Locku, který bude připevněn k noze stolu? 

Odpověď: 

Tímto požadavkem chtěl zadavatel zařízení ochránit spíše proti posunu a shození ze stolu na 

zem, než proti krádeži. Míněno je tedy pevné přichycení ke stolní desce. 

Otázka č. 2: 

U dataprojektorů je v technické specifikaci požadavek na repro 2x8/10W (nebo to máme 

chápat, že projektor má mít 2x8W nebo 1x10W). Vzhledem k tomu, že na trhu nelze najít 

odpovídající produkt, který by splnil zadání 2x8W nebo 2x10W, nabízí se možnost řešit 

zadání externími reproduktory. Za předpokladu zachování požadovaných parametrů, bylo by 

takové řešení možné?  

Odpověď: 

Zadavatel upřesňuje požadavek: projektor má mít 2x8W; tento požadavek je možno řešit 

externími reproduktory. V tokovém případě však trvá zadavatel na možnosti jejich uchycení 

na stěnu. 

Otázka č. 3: 

Mám dotaz k položce „tablet“, kde v technické specifikaci není uveden žádný požadovaný 

OS. Podle formulace ve výzvě se domnívám, že na typu OS zadavateli nezáleží a může tedy 

být dodán jakýkoliv OS. Pokud tomu tak není, prosíme o upřesnění. 

Odpověď: 

Zadavatel nemá v oblasti OS tabletů žádné speciální požadavky. Volbu ponechává plně na 

uchazeči. 

Otázka č. 4: 

U požadovaného promítacího plátna není v ZD uveden rozměr a formát. Prosíme o jejich 

uvedení. 

Odpověď: 

Zadavatel požaduje formát 4:3 s vodorovným rozměrem od 180 do 240 cm 

Otázka č. 5: 

U licencování SW je uvedeno, že OS i kancelářské balíky mají být licencovány v programu 

Microsoft Select Plus. Tento požadavek shledáváme diskriminačním. Je možno dodat SW 

v programu Open Licence academic, který zajišťuje naprosto stejnou funkcionalitu jako 

Select Plus (tzn. administarce skrz VLSC web, správa pod stejným profilem jako Select Plus 

apod.)? Požadované licence již mají být v rámci dodávky nainstalovány na nová PC? 

V případě UPG licencí na novou verzi má dodavatel v rámci dodávky provést i instalaci na 

starší školní PC? Dodaná, nová PC mají být pouze zapojeny a zprovozněny, nebo je 

požadavek i na jejich zapojení a nastavení do školní domény? 

 

 



Odpověď: 

Jak je napsáno v článku 3 zadávací dokumentace: „Pokud jsou v některé části zadávací 
dokumentace použity názvy konkrétních produktů, značek, nebo firem, jedná se o typový příměr, 
který má názorněji popsat výkonostní parametry požadovaných zařízení. Neznamená to striktní 
požadavek na konkrétní produkt“. Typ licencování není specificky požadován, důležitý je počet 
dodaných licencí a jejich cena. U licencí je požadavek na pouhé dodání bez instalací, nová PC mají být 
pouze dodána a zprovozněna na určeném místě. Ostatní instalace jsou záležitostí výhradně správce 
sítě. Totéž platí i pro nový server. 
Otázka č. 6: 

Jakým způsobem má být provedeno připevnění PC na stůl. Pomocí VESA držáků nebo jiného 

systému? 

Odpověď: 

Účel požadavku na připevnění pracovních stanic ke stolní desce je popsán v odpovědi na 

otázku č. 1. Zadavatel nemá ohledně připevňovacích systémů žádné konkrétní požadavky. 

Musí pouze splňovat daný účel, nepřekážet užívání stanic a umožňovat pohodlnou, rychlou 

demontáž a zpětnou montáž. 

Otázka č. 7: 

Zadavatelem je požadována interaktivní tabule o rozměrech 4:3 nebo 16:9. K tomu 

požadovaný projektor je požadován v rozměrech WXGA. Podle požadavku dataprojektoru mi 

tedy tabule o velikosti 4:3 nesedí. Jakou požaduje škola přesnou projekční velikost? 

Odpověď: 

Zadavatel upřesňuje, že požaduje interaktivní tabuli s uhlopříčkou okolo 190 cm, s poměrem 

stran 4:3 nebo 16:9. Pro formát 4:3 minimální rozlišení 1600:1200, pro formát 16:9 

minimálně 1280:720. K takovýmto interaktivním obrazovkám pak odpovídající projektor. 

Otázka č. 8: 

V zadávacích podmínkách zadavatel uvádí, že propojení staré a nové budovy optickým 

kabelem zajišťuje zhotovitel stavby. Zařízení pro převod optického signálu na metaliku – 

potřebný switch a SFP moduly též nejsou poptávány. Pokud by měly být součástí dodávky, 

prosíme o doplnění parametrů optického kabelu a typ optického spoje budov. 

Odpověď: 

Zadavatel dodatečně zjistil, že převod optického signálu na metaliku v nové budově školy 

nemá zabezpečen. Doplňuje tedy o toto zařízení svou poptávku (v aktualizované nabídce 

může figurovat zvlášť, mimo původní slepý rozpočet). Optika je typu Singlemod 4 vlákna 

9/125UM SC konektory. 
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