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Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
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web: osu.cz
IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
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Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Nákup ICT vybavení pro LF I.“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Dotaz:
Dobrý den,
prosíme o upřesnění parametrů u položky č. 5.2, kde je uveden požadavek na TCO či EPEAT.
Dané notebooky odpovídající požadované specifikaci jsou de facto herní notebooky, které výrobci
neposílají na dané certifikace, jelikož se jedná o consumer produkt a ne comercial. Dané
notebooky mají také vyšší spotřebu, vyzařují více tepla atp.
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Jediný výrobce, který posílá nějaké herní notebooky na EPEAT je společnost HP, avšak ostatní
velcí výrobci, tyto certifikace u daného zboží nemají a jsou tak diskriminováni.

–

Prosíme o úpravu parametrů tak, aby se soutěže mohlo účastnit více výrobců a mohlo dojít k
hospodářské soutěži.

Ž
i
d
e
n
i
c
e

Odpověď:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že provedl úpravu v Příloze č. 1 – Technické specifikaci
předmětu plnění u položky č. 5.2 – Notebook 17,3“ a to tak, že odstranil požadavek na min. 1x
USB 3.1 Type-C.
V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 5.2 - Notebook 17,3“ zadavatel předkládá upravené
znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do
31.08.2021 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
V Ostravě dne ……….

Ivona Závacká

Digitálně podepsal Ivona Závacká
Datum: 2021.08.10 10:28:06 +02'00'
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doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.,
MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity
.

