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Vysvetlenie č. 1
Otázka č. 1
- v zmysle bodu VI. Výzvy na predloženie ponuky verejný obstarávateľ uvádza:
„Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby pri jednotlivých častiach katalógu uchádzači v editovateľnom poli
„Názov“ namiesto všeobecného názvu položky uviedli označenie konkrétnej značky a modelu (vrátane
produktového čísla), ktorý do príslušnej časti predmetu zákazky predkladajú.“
V elektronickom katalógu položiek sme nenašli žiadne editovateľné pole „Názov“, do ktorého by sme
mohli uviesť označenie konkrétnej značky a modelu (vrátane produktového čísla) tak, ako to verejný
obstarávateľ požaduje. V elektronickom katalógu položiek sa nachádzajú len tri editovateľné polia –
„jednotková cena bez DPH“, „% DPH“, a „Jednotková cena vrátane DPH“. Mohol by verejný
obstarávateľ bližšie špecifikovať, ktoré editovateľné pole mal na mysli, respektíve, kde sa spomínané
editovateľné pole nachádza?
Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ po komunikácii s prevádzkovateľom systému Josephine upravil pole
„Názov“ tak, aby bolo editovateľné a aby bolo možné do neho uviesť požadované informácie
(označenie konkrétnej značky a modelu vrátane produktového čísla).
Otázka č. 2
Špecifikácia obstarávaných notebookov a stolných počítačov obsahuje CPU, ktoré je označované len
ako napr. "Intel Core I5". Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj inú značku výrobcu procesora?
Odpoveď č. 2
Verejný obstarávateľ bude akceptovať CPU, ktorý spĺňa minimálne požadované technické
parametre na úrovni CPU rady „Intel Core I5“, napríklad „AMD RYZEN 5“ a vyššie.
Otázka č. 3
CPU je označené len ako napr. "Intel Core I5", bude verejný obstarávateľ akceptovať akýkoľvek
procesor zo skupiny Intel Core I5?
Odpoveď č. 3
Verejný obstarávateľ bude akceptovať akýkoľvek procesor zo série „Intel Core I5“.
Otázka č. 4
Špecifikácia obstarávaného notebooku obsahuje CPU, ktoré je označované len ako napr. "RYZEN 7".
Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj inú značku výrobcu procesora?
Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ bude akceptovať CPU, ktorý spĺňa minimálne požadované technické
parametre na úrovni CPU rady „RYZEN 7“, napríklad „Intel Core I7“ a vyššie.
Otázka č. 5
Pri položke "System" je uvedená skratka "WIN". Predpokladáme, že položka predstavuje operačný
systém. Operačný systém Windows je možné dodať vo viacerých edíciách, napríklad HOME,
Professional a pod. Bude verejným obstarávateľom akceptovaná akákoľvek edícia operačného systému
Windows?
Odpoveď č. 5
Verejný obstarávateľ bude akceptovať operačný systém MS Windows v edícii „Professional“
alebo „Home“.
Otázka č. 6
Špecifikácia obstarávaných notebookov a stolných počítačov obsahuje položku "Čítačka kariet". Pre aké
karty verejný obstarávateľ požaduje tieto čítačky, jedná sa o pamäťové karty alebo smart card?
Odpoveď č. 6
Verejný obstarávateľ požaduje čítačku pamäťových kariet.
Otázka č. 7
Prosíme o vysvetlenie parametru "KEY-N", ktorý je uvádzaný v špecifikácii obstarávaných notebookov
a stolných počítačov.
Odpoveď č. 7
Parameter KEY-N určuje, že notebook musí mať v prípade hodnoty „A“ aj numerickú časť
klávesnice.
Otázka č. 8
Budú pri tlačiarňach akceptované aj iné technológie tlače ako laser?
Odpoveď č. 8
Pri každom type tlačiarne je presne uvedené, aká technológia tlače sa vyžaduje.
Otázka č. 9
Akým spôsobom požaduje verejný obstarávateľ dokladovať triedu energetickej účinnosti pri
monitoroch?
Odpoveď č. 9
Verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie príslušného dokladu (napríklad technického
listu výrobcu), ktorý bude obsahovať informáciu o požadovanej triede energetickej účinnosti.
Verejný obstarávateľ bude na uvedené účely akceptovať aj elektronický odkaz na požadované
doklady alebo na iné zdroje obsahujúce požadované informácie.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 9.4.2021,
10:00 hod.
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