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                                                                                            V Brně dne 21.11.2014 
 
 
Věc : 
Zadání veřejné zakázky s názvem "Rozšíření a obnova stávající výpočetní a 
audiovizuální techniky organizace" – dodatečné informace  
_____________________________________________________________________ 
 
  
     Dne 21.11.2014 obdržel zadavatel žádost Vaší společnosti o poskytnutí 
dodatečných informací k zadávací dokumentaci ve výše označené věci. K této žádosti 
Vám zadavatel sděluje ve lhůtě analogicky podle ust. par. 49 odst. 1 zákona č. 
127/2006 Sb. o veřejných zakázkách tyto dodatečné informace :  
 
Otázka č. 1 : 
Počítačová sestava:  
-může být wi-fi karta součástí základní desky? 
-jaké jsou požadavky na tichost PC ?  
-je požadováno kompletně pasivní chlazení PC? 
 
Odpověď zadavatele :  
- wifi karta samozřejmě součástí základní desky být může, ale nesmí tím být porušeny 
minimální explicitně uvedené požadavky na počítačové sestavy, které jsou uvedeny v 
položkovém rozpočtu. Stejně tak to nesmí mít žádný vliv na počet PCI wifi karet, které 
poptáváme zvlášť. 
- kompletně pasivně chlazené PC nepoptáváme, vše tedy prosím podle specitikace 
 
Otázka č. 2 : 
Server :           
- je u serveru požadavek na virtualizaci ? 
-má být součástí serveru licence W2008Re Ent. ? 
-jaká je maximální povolená montážní hloubka serveru? 
 
Odpověď zadavatele :  
- u serveru budeme chtít využívat virtualizaci  
- licence ke stroji být nemusí /máme zakoupenou vlastní / 
- maximální montážní hloubka, kterou náš stojan nyní umožňuje, je 60 cm 



 
 
Otázka č. 3 : 
Switche: 
 Požadujete skutečně pouze L2 100Mbps switche bez podpory managementu a bez 
podpory protokolu 802.1s, který musí mít páteřní Switch3? 
 
Odpověď zadavatele :  
-ano, trváme na našich požadavcích v této věci s tím, že ve vztahu k Switch3 je 
považujeme za dostatečné 
 
 
Otázka č. 4 :  
 Wi-fi síťová karta:     
100 Mbps rychlost je požadovaná ve FullDuplexu, jelikož Wifi pracuje HalfDuplex 
režimu, nebo to máme brát jako minimální požadované vlastnosti a řekněme karta se 
silnější anténou není zakázaná ? 
 
Odpověď zadavatele :  
- ano, jedná se o minimální požadavky na běžně výrobci udávanou přenosovou 
rychlost u WiFi karet 
 
Otázka č. 5 :  
Výpomoc s uvedením do chodu: 
– rozpor – v jednom bodu je zmíněno, že zadavatel provádí instalaci samostatně, a v 
dalších bodech požaduje výpomoc při instalaci a uvedení HW a SW do provozu. V 
předchozích bodech je uvedeno, že zadavatel provede 5 vzorových odladěných 
instalací a dodavatel jen vytvoří image, které dále rozdistribuuje na jednotlivá PC a v 
předposledním bodě je výpomoc při instalaci HW a SW do provozu, která informace 
je tedy relevantní? 
 
Odpověd zadavatele :  
- ano, zadavatel provede samostatně instalaci vzorových počítačů, a následně bude 
požadovat po dodavateli rozkopírování disků na požadované počítače. Pokud instalace 
vlastními silami zadavatele skončí nestandardně nebo neočekávanou chybou, pomůže 
mu dodavatel chybu nalézt a odstranit. Výpomocí je tedy třeba rozumět povinnost 
dodavatele poskytnout zadavateli na jeho žádost potřebnou součinnost při instalaci a 
oživení dodaného zboží, resp. v případě problémů s ovladači, zprovozněním 
projektorů atd. Takto by to mělo vyplývat z příslušné části výzvy v této věci 
s přílohami.  
 
     S pozdravem  
 
 
                                                                                      Ing. Jiří   H a i č m a n  
                                                                                                ř e d i t e l              


