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VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění
zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „IT technika do PTZ“.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Pracovní notebook: “Procesor: minimální požadovaný výkon PassMark min. 13000 bodů (ke dni podání
nabídky)” Ze souboru požadavků na minimální passmark procesoru, přesnou úhlopříčku displeje a váhu
notebooku se zdá, že zadavatel preferuje předem známou značku výrobce. Je možné uvolnit technické
specifikace tak, aby se rozšířilo spektrum možných dodavatelů na 2 a více, aby byla zajištěna řádná
soutěž? Je možné snížit požadovaný passmark procesoru na minimální hodnotu 11 900 bodů a/nebo
zvětšit úhlopříčku displeje a navýšit adekvátně váhu notebooku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel připouští i passmark procesoru min. 9 900 bodů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Monitor 23" a 24" Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost: EPEAT® Gold. Zadavatel
požaduje u monitorů v rámci Environmentalních požadavků, mimo jiné, certifikaci zařízení - certifikát
na úrovni EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool). Od 1. července 2019
vstoupil v platnost nový standard IEEE 1680.1:2018, který nahradil dosavadní, po léta platící, standard
IEEE 1680.1:2009. Od tohoto data byly všechny produkty, dosud zařazené podle starého standardu
jako EPEAT Gold, zařazeny do hladiny Bronze a Silver dle standardu nového. Jak je zadání dnes napsané
tak ho dle oficiálních stránek https://epeat.net/ neplní žádný výrobce. Na trhu neexistuje monitor,
který by splňoval kombinaci požadavků v zadání. S ohledem na tuto skutečnost, že nový standard 2019
má přísnější pravidla a environmentální požadavky, než měla hladina Gold dle starého standardu 2009,
žádáme zadavatele o změnu zadávacích podmínek. A to tak, aby požadavek zadavatele nově zněl na
„certifikát EPEAT dle standardu IEEE 1680.1:2018 (Electronic Product Environmental Assessment Too)
min. úrovně Silver“, a to vše za předpokladu dodržení všech ostatních environmentálních požadavků
stanovených zadavatelem. Umožní toto zadavatel?
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Ano, zadavatel připouští i EPEAT silver.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 22. 7.
2020 do 9:00 hodin.
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