Vysvětlení a upřesnění zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Obnova PC učeben“

1. Zadavatel a kontaktní údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař, 102 00
Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
00497070

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení:
- Ing. Zdeněk Kočárek, vedoucí technické správy
telefon: +420 724 298 230
mail:
zdenek.kocarek@skolahostivar.cz
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů za zadavatele je Ing. Milan Vorel, ředitel školy.

2. Informace o veřejné zakázce
Dne 12. 11. 2019 uveřejnil zadavatel Střední škola automobilní a informatiky Výzvu k podání
nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Obnova PC učeben“ s termínem
podání nabídky do 22. 11. 2019, 10:00 a s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 880 000,Kč s DPH.
3. Zadavatel obdržel dne 15. 11. 2019 dva dotazy s žádostí o upřesnění zadávací dokumentace.
Zadavatel odpovídá na tyto žádosti doručené k veřejné zakázce následovně:
Dotaz č. 1:
Účastník požádal o upřesnění rozsahu požadované služby „zprovoznění základních vlastností a
funkcí“, jak je uvedeno a požadováno v kupní smlouvě čl. X. Předání a převzetí.
Odpověď č. 1:
Zadavatel k výše uvedenému vysvětluje. Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky.
Nepředpokládá se její instalace a zprovoznění v prostorách a učebnách zadavatele. Instalace a
zprovoznění tak nejsou považovány za podmínku předání a převzetí dodávky. Vzhledem k tomu
Zadavatel ruší původní znění čl. X návrhu kupní smlouvy a nahrazuje je následovně:
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Článek X.
Předání a převzetí
Zboží bude dodáno Prodávajícím do určených prostor a učeben v sídle Kupujícího.
Při přejímce v místě plnění provede pověřená osoba Kupujícího kvantitativní a kvalitativní
přejímku zboží.
O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list s uvedením seznamu
výrobních čísel podle typů zařízení, seznamu SW a včetně přehledu dokumentace každého
zařízení (záruční list, návod k obsluze v českém jazyce).
Dnem převzetí zboží počíná běžet záruční doba.

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto Vysvětlení upravené znění závazného návrhu kupní smlouvy
(upravený čl. X)., která je nedílnou přílohou výzvy k podání nabídek.
Dotaz č. 2:
Účastník požádal o upřesnění požadovaného operačního systému dle Přílohy č. 1 – Specifikace
dodávky, který má být plně kompatibilní se stávajícím vybavením (MS Windows 10).
Konkrétně se účastník dotazuje, zda má být dodán SW Windows PRO anebo Windows HOME.
Odpověď č. 2:
Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že může být dodána libovolná edice OS Windows 10.
4.
Ostatní podmínky stanovené Výzvou nebo jejími přílohami se nemění. Toto vysvětlení a
upřesnění zadávací dokumentace bude zaslána všem osloveným účastníkům zadávacího řízení a
zveřejněna na profilu zadavatele.
Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek uvedené v
čl. 4.4. Výzvy k podání nabídek, tj. do 22. 11. 2019 do 10:00 hodin.
Praha 15. 11. 2019

Ing. Milan
Vorel
Digitálně podepsal
Ing. Milan Vorel
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Ing. Milan Vorel
ředitel

2

