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Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2
Informácia o zmene súťažných podkladov č. 2

Identifikácia verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ:
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 18 Brezno
Predmet zákazky:
Výpočtová technika (Výzva č. 25)
Vyhlásené:
výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa
11.06.2021 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia
výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“)
s predmetom Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný
materiál.
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Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 15.06.2021 o 14:30:38 hod. elektronicky doručená prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k vyššie
identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na základe predmetnej žiadosti poskytuje verejný obstarávateľ
všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie.
Otázka č. 1:
„pri položke notebook je požadovaný parameter "min. Intel Core i7 3.5 GHz alebo ekvivalent". Žiadame o
vysvetlenie, na základe čoho budete porovnávať ekvivalenciu procesorov?“
Odpoveď č. 1:
Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým zaradeným uchádzačom, že požaduje notebook so špecifikáciou
nasledovne:
procesor
frekvencia
min 3.5
GHz, min.
4
jadrá,
priemerný
benchmark
CPU
podľa https://www.cpubenchmark.net/ min. 6055 bodov, displej min. 14" FULL HD; RAM: 8 GB, úložný priestor:
SSD + HDD: 128 GB + 1 TB; 3x USB; vrátane operačného systému.
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Informácia o zmene súťažných podkladov č. 2

V súvislosti s vyššie uvedenou odpoveďou verejný obstarávateľ doplnil/upravil predmetnú položku technickej
špecifikácie ponúkaného tovaru. Zároveň verejný obstarávateľ poskytuje upravenú technickú špecifikáciu tovaru
s názvom: Príloha č. 4 SP – Technická špecifikácia ponúkaného tovaru – upravené č. 2, ktorá obsahuje zmenu
týkajúcu sa položky vyznačenú žltou farbou.
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetnú informáciu zohľadnili vo svojich
ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

S úctou,

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
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