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Věc : Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci
K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem OPVK/2013: Soubor vybavení pro
počítačové učebny projektu „CAD - počítačem podporované technické kreslení do
škol“, zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci
č. 1:
1.)
Otázka: V zadání máte požadavek na singl licence, vzhledem ke správě a údržbě
instalovaného CADu bych doporučil spíše síťové licence ( tj. 7 x 21 ks ). Pro střední a vysoké
školy jsou jiné podmínky licencování.
Odpověď: Zadavatel trvá na svém požadavku na licence typu „stand alone“, kdy 126 licencí
bude nakupováno v licenčním modelu „stand alone“ zohledňující střední školy, 21 licencí v
licenčním modelu „stand alone“ zohledňující vysoké školy (všichni kupující – tedy celkem 7
subjektů - po 21 kusech licencí v jim odpovídajícím licenčním modelu).
2.)
Otázka: Dle tel. rozhovoru se jedná o sedm subjektů ( 6 středních škol + jedna vysoká),
bude se jednat o instalaci + zaškolení pro sedm různých subjektů na různých místech ?
Odpověď: Ano, bude se jednat o dodávku, instalaci a zaškolení u sedmi samostatných
subjektů, tedy přesně tak jak je uvedeno v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou číslo 3.
zveřejněné Zadávací dokumentace.
3.)
Otázka: Jedná se o státní školy ( všech sedm subjektů ) ?

Odpověď: Pět ze sedmi subjektů (Gymnázium Olomouc, Gymnázium Uničov, Gymnázium
Šternberk, Gymnázium Hranice a Gymnázium Litovel) jsou zřizovány Olomouckým krajem.
Gymnázium Prostějov je zřizováno Arcibiskupstvím olomouckým (přesné kontakty a
identifikační údaje na všech 6 gymnázií jsou obsaženy v návrhu Kupní smlouvy, která je
Přílohou číslo 3. zveřejněné Zadávací dokumentace). Univerzita Palackého v Olomouci,
jakožto 7 subjekt, je zřízena zákonem ze dne 21. února 1946, přijatého Prozatímním Národní
shromážděním Republiky československé s názvem: „Zákon o obnovení univerzity v
Olomouci pod názvem Univerzita Palackého“. (přesné kontakty a identifikační údaje tohoto
subjektu jsou opět obsaženy v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou číslo 3. zveřejněné
Zadávací dokumentace).
4.)
Otázka: Ve specifikaci máte požadavek „Windows CZ 7 Pro 64 bit“ - většina škol má
licence přes MŠ a kupují PC bez oper. systému. Všechny PC mají být dodány s operačním
systémem ?
Odpověď: Zadavatel trvá na svém požadavku a požaduje, aby všechny počítačové sestavy
(celkem 49 kusů) bylo dodáno včetně operačního systému Windows CZ 7 Pro 64 bit. Dle
licenčního ujednání příslušného licenčního programu, které MŠTM uzavřelo s firmou
Microsoft, je nutné po ukončení platnosti licenčního programu (pokud nebude jeho platnost
prodloužena, což není možné ale v tuto chvíli predikovat) tyto licence odinstalovat. Reálně by
tak hrozila situace, že pořízené zařízení, v případě dodávky bez operačního systému,
nebude možné následně využívat a bylo by nutné vynaložit další finanční prostředky pro jeho
další provoz.
5.)
Otázka: Chci se zeptat, zda je možné se v tomto výběrovém řízení: výběrové řízení
OPVK/2013 Soubor vybavení pro počítačové učebny projektu "CAD – počítačem
podporované technické kreslení do škol" zúčastnit jen části dodávky na CAD software nebo
musí být dodávka kompletní včetně hardwarového vybavení?
Odpověď: Uchazeč musí podat nabídku na kompletní dodávku – tj. software i hardware,
veřejná zakázka není dělena na části.
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