Dodatečné upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu
Název zakázky: Nákup techniky pro projekt Svět práce v každodenním
životě
Číslo zakázky: KUOK 79553/2013
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Identifikace projektu:
Program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast
podpory 1.1

Název projektu:

Svět práce v každodenním životě

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.26/02.0007

Na základě dotazu ze strany uchazeče dodatečně upřesňujeme následující zadávací podmínky:
1. Dotaz 1: V příloze č.3 je uvedeno u mikroskopů požadované zvětšení 20 000x a 16 000x.
Toto zvětšení odpovídá elektronovým mikroskopům, jejichž cena přesahuje cenu celého
výběrového řízení. Nejedná se o překlep?
Odpověď: Požadované zvětšení u mikroskopů v Příloze č.3 Technická specifikace bylo
chybně uvedeno, správná hodnota je 2 000x a 1 600x.

2. Dotaz 2: V zadání u položky switch + zasíťování uvedeno: Rozvody musí vést podlahou,

podlaha je tvořená armovaným betonem s PVC podlahovou krytinou.
Pokud tedy zadání dobře rozumím, je nutno sundat stávající PVC krytinu a v podlaze
vyfrézovat drážky pro rozvod kabeláže, položit kabeláž, drážky zapravit a znovu položit
původní PVC krytinu? Je tato PVC krytina nyní položena bez přilepení? Učebna je prázdná? Je

možno krytinu sundat? Jaký typ počítačových stolů v učebně bude? Případně je možná
návštěva místa realizace? Je možné změnit (zjednodušit) trasu vedení dle přiloženého
schématu (označeno červeně)?
Odpověď: Váš předpoklad je správný, PVC krytinu bude pokládat jiná firma. Učebna bude
prázdná. Stoly budou mít pojezdy na klávesnice a prostupy pro kabeláž, mají kovový rám a
boční a zadní okop je z materiálu LTD buk rustikální 18 mm. Trasu kabeláže nelze měnit.
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, viz. příloha č.1 kapitola XI. Zadávací
dokumentace.
3. Dotaz č.3: Dále je u položky switch + zasíťování uvedeno:
Patch panel 24 x RJ45, tento bude umístěn ve stole učitele, spolu se switchem.
Patch panel a switch tedy budou volně uloženy ve stole? Nebo je ve stole osazen nějaký rack,
či uchycené pro tyto prvky?
Odpověď: Uchycení patch panelu i switche zajistí dodavatel sám, dle obecného standardu.
Učitelský stůl je z materiálu LTD buk rustikální 18 mm.
4. Dotaz 4: Zadání dále neřeší přívody napájení 230V pro PC. Toto napájení je na stoly
přivedeno?
Odpověď: Elektrické rozvody jsou řešeny jiným způsobem, bez vazby na IT.
5.

Dotaz5: V zadání u položky dataprojektor je požadavek na manuální zoom. U projektorů
s krátkou projekční vzdáleností je obvykle integrován zoom digitální, nebo pevný. Toto je
výhodnější hlavně z důvodu použití, kdy při manuálním zoomu je pro jeho ovládání nutno
manipulovat přímo s projektorem, tedy většinou ze žebříku. Proto tato funkce není v praxi
vůbec využívána, a to na rozdíl od zoomu digitálního, který je možné ovládat z dálkového
ovladače. Je možné nabídnout zařízení s digitálním zoomem, případně pevným zoomem.
Odpověď: Zoom může být pevný i digitální.

6. Je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to v souladu s příručkou pro příjemce finanční
podpory OPVK do 30.9.2013 do 12.00 hodin
7. Je prodloužena lhůta pro dodání zakázky do 25.10.2013

Dne 18.9.2013 v Hranicích

PhDr. Radovan Langer
Za zadavatele

