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Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO a súťažných podkladov
podľa § 38 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na

základe

otázok

záujemcov

o dodanie

tovarov

pre

predmet

zákazky:

Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt „Škola v praxi, prax v škole...“
dávame na jednotlivé otázky nasledovné vyjadrenie:
1/ Položka 7.
Je uvedené USB 3.0. Prosím môžete upresniť i kapacitu – 1 alebo 2 alebo 3TB?
Vysvetlenie:
Požadovaná kapacita je min. 4 TB.
2/ Položka 9 a 11/
Niektorí výrobcovia zaraďujú LCD Monitory 18.5“ do kategórie 19“. Spĺňa takýto monitor
špecifikáciu alebo musí mať explicitne 19“ uhlopriečku alebo väčší rozmer /a tým i vyššie
rozlíšenie/ ?
Vysvetlenie:
Požadovaný predmet zákazky musí spĺňať kritériá , tak ako sú uvedené v špecifikácii. Konkrétnu
realizáciu splnenia podmienok ponechávame na dodávateľovi.
3/ Položka 12/
Uvádza sa kamera s EXMOR snímacím čipom. Je tento typ podmienkou?
Vysvetlenie:
Daný snímací čip nie je podmienkou.
Výrobcovia všeobecne v poslednej dobe upustili od záznamu na pevný disk a nahrádza ho
záznam na SD médium do kapacity 64GB. Splní podmienky obstarávateľa ponuka na
kameru s týmto spôsobom záznamu – teda na flash SD médium kapacity 64GB ?
Ak je požadovaná nahrávacia kapacita 160GB, možno ju splniť napr dodávkou 3x 64GB SD
médiom, je to akceptovateľné?
Vysvetlenie:
Áno, predmetnú nahrávaciu kapacitu môžete splniť aj dodávkou 3 x 64 GB SD médiom.
Konkrétnu realizáciu splnenia podmienok ponechávame na dodávateľovi.
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4/ Položka 13/
Spĺňa podmienky kancelárskeho balíka „office“ i open sourcový produkt „Open Office“
v prostredí linux?
Vysvetlenie:
Požadovaný predmet zákazky musí spĺňať kritériá , tak ako sú uvedené v špecifikácii.
V prostredí verejného obstarávateľa sú používané produkty MS Office a preto požadovaný typ
software musí byť plne kompatibilný s produktmi MS Office. Kancelársky balík musí byť
kompatibilný s operačným systémom na požadovaných notebookoch a stolných PC
v špecifikácii predmetu zákazky.
5/ Položka 22/
Pri Položke 22/ je uvedená veľmi vysoká cena na teplomer. Ide teda o teplomer alebo iný prvok.
Ak áno, môžete ho upresniť?
Vysvetlenie:
Áno, ide o teplomer. Cena bola stanovená predbežným prieskumom trhu pri tvorbe predmetného
projektu na dané parametre uvedené v špecifikácii.
6/ Položka 23/
Nie sú uvedené žiadne parametre na kontaktný teplomer. Je to možné upresniť?
Vysvetlenie:
Požadované doplňujúce minimálne parametre na predmetný teplomer sú nasledujúce : Sonda typ čidla : 2x K, J, T, R/S, N, E; teplotný rozsah od -210 ºC do +1767 ºC
7/ Položka 29/
Môžete upresniť, či ide o kontaktný teplomer s pevným snímačom alebo so vstupom pre sondu
alebo iný prvok?
Vysvetlenie:
Jedná sa o teplomer so vstupom pre sondu.
Spĺňa podmienky prístroj, ktorý používa snímače typu J,K,T ?
Vysvetlenie:
Áno, spĺňa.
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V závere si Vás dovoľujeme upozorniť na chybu v SP strana 46 – „Cenová ponuka – Príloha A“
( pre platcov DPH) . V položke č.10 bola nesprávne uvedená predpokladaná jednotková cena
v EUR bez DPH v čiastke 281,40 EUR. Správne má byť 469,00 EUR.

Martin-Priekopa 30. 07. 2013
Jozef Ž á r s k y
vedúci odd. technických činností
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