Elektronický podpis - 2.2.2021
Certifikát autora podpisu :

*MMFMX01F2BTE*

Jméno : Ivo Sztwiertnia
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 15.6.2021 06:57:41-000 +02:00

Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148
Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MMFM 14784/2021
91.1
Bc. Ivo SZTWIERTNIA
558609292
sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz
02.02.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Veřejná zakázka:
Evidenční číslo:
Druh veřejné zakázky:
Zadavatel:

Dodávka výpočetní techniky
P21V00000006
dodávky
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Dotaz č. 1
1. V souboru ZD „1. Specifikace_predmetu_dodavky.docx“ je v tabulce odstavce č. 1 Cena
dodávky řádek IV Dokovací stanice uveden tento konkrétní produkt HP Thunderbolt 120 W G2
(2UK37AA) Zároveň ve stejném dokumentu v odstavci IV. 2 ks Dokovací stanice kompatibilní s
notebooky HP EliteBook 845 G7 (8VZ06AV) a HP ProBook 430 G5 (3DN45ES) uvádíte jiný
konkrétní produkt, který je možné nabídnout např. Dokovací stanice HP USB-C G5 (5TW10AA)
Dotaz č.1- Jaký konkrétní produkt požaduje Zadavatel v bodě IV nabídnout?
Odpověď zadavatele:
Správně má být uvedeno na obou místech "2 ks Dokovací stanice HP USB-C G5 (5TW10AA) pro
notebooky HP EliteBook 845 G7 (8VZ06AV) a HP ProBook 430 G5 (3DN45ES)"
Dotaz č. 2
2. V souboru ZD „1. Specifikace_predmetu_dodavky.docx“ v odstavci V. 4 ks Dokovací stanice k
notebookům Acer TravelMate P259-G2-M je uváďen jako příklad nabízeného produktu konktrétní
produkt I-TEC CADUAL4KDOCKPD.
Tento produkt , ale nesplňuje technický požadavek uvedený v příložené tabulce 1x kombinovaný
konektor sluchátek/mikrofonu Dotaz č.2 – Provedete Zadavatel změnu na technický požadavek
nebo změni Zadavatel uvedený konkrétní produkt v odstavci V.?
Odpověď zadavatele:
V přiložené tabulce má být správně uvedeno "konektor sluchátek a mikrofonu".
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Dotaz č. 3
3. V souboru ZD „1. Specifikace_predmetu_dodavky.docx“ v odstavci VI. 2 ks Dokovací stanice k
notebookům ASUS ZenBook 14 (UX433FAC-A5122R) je uváďen jako příklad nabízeného produktu
konktrétní produkt ASUS USB3.0 HZ-3 Docking Station.
Tento produkt , ale nesplňuje technický požadavek uvedený v příložené tabulce 1x kombinovaný
konektor sluchátek/mikrofonu Dotaz č.3 – Provedete Zadavatel změnu na technický požadavek
nebo změni Zadavatel uvedený konkrétní produkt v odstavci VI.?
Odpověď zadavatele:
V přiložené tabulce má být správně uvedeno "konektor sluchátek a mikrofonu".
Dotaz č. 4
4. V souboru ZD „2. Návrh smlouvy.RTF“ článku 3 požadujete dodání předmětu plnění do 30 dnů
od nabytí účinosti smlouvy.
Vzhledem ke COVIDové situaci, která způsobuje dlouhé dodací lhůty zboží poptávaného v této VZ
považujeme tento termín dodání za problematický.
Dotaz č.3 – Umožní Zadavatel změnu v Návrhu smlouvy v odstavci 3.1. na termín dodání do 60
dnů od nabytí účinnosti smlouvy?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro dodání zboží na 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Dotaz č. 5
prosím o upřesnění požadavku na technické parametry bodu II. 4ks NB typ 2
V parametru velikosti displeje uvádíte 14", ale u brašny je uvedena velikost pro notebooky s
uhlopříčkou 15,6". Obdobně 14" notebooky nejsou standartně vybavené klávesnicí s numerickou
klávesnicí. Má být dodána externí klávesnice s numerickou klávesnicí, či případně jen externí
numerickou klávesnici jako rozšíření.
Odpověď zadavatele:
U technické specifikace 4ks NB typu 2 byla provedena změna velikosti brašny. Nadále není
u tohoto notebooku požadována numerická klávesnice.

Na profilu zadavatele byla uveřejněna aktualizovaná verze příloh Návrh smlouvy a
Specifikace předmětu dodávky.
V důsledku změny zadávacích
do 15. 02. 2021, 9:00 hodin.
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Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
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