Dodatečné informace (#1) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„Dodávka HW a SW v rámci projektu Zavedení ekonomického IS do
příspěvkové organizace Správa nemovitostí Hradec Králové“

veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná veřejným zadavatelem
dle § 6 ZZVZ v otevřeném řízení

Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
ID datové schránky:
Za niž jedná:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Hradec Králové, Pražské Předměstí, Kydlinovská 1521/79
648 11 069
CZ64811069
Komerční banka, a.s., číslo účtu 27-315020217/0100
rkyk8m9
Ing. Jaroslava Bernhardová, ředitelka organizace
Ing. Luxová Hana
+420 495774174
luxova@snhk.cz

(dále jen „Zadavatel“)
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Dotaz č. 1:
Zadavatel požaduje v dokumentu „Technická specifikace finále.xls“ server v provedení o výšce
2U. Podle požadovaných technických parametrů serveru si uchazeč myslí, že požadované
parametry je schopný splnit i prostřednictvím serverů v provedení 1U. Z tohoto důvodu Uchazeč
požaduje odstranění požadavku na provedení serveru o velikosti z technické specifikace.
V případě, že bude zadavatel trvat na velikosti 2U, tak zbytečně zvyšuje cenu za realizaci VZ a
omezuje množství nabídek, které může získat.
Odpověď:
Zadavatel trvá na výšce nabízeného serveru 2U.
Dotaz č. 2:
V Zadávací dokumentaci je uvedeno: „2.3.Množství odebraného hardware
Množství (počet kusů) odebraného hardware v podrobnosti dle jednotlivých komponent je uvedeno
v Příloze č. 1. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace je Technická specifikace („Technická
specifikace finále.xls“). V uvedeném dokumentu „Technická specifikace finále.xls“ však počty
jednotlivých komponent specifikované nejsou.
Může Zadavatel v dokumentu Příloha č. 1 Technická specifikace („Technická specifikace
finále.xls“) specifikovat množství odebraného hardware dle jednotlivých komponent, tak aby bylo
možné provést nacenění předmětu plnění veřejné zakázky?
Odpověď:
V příloze č. 1 je množství hardware zadavatelem uvedeno v textu ve sloupci Požadavky
kupujícího, např. Přístupové licence na server 20 ks pro uživatele, případně v řádku B.1
Kancelářská PC stanice – 14 ks.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v souladu s bodem „6.1 Způsob stanovení nabídkové ceny
Nabídková cena je stanovena na základě jednotkových cen bez DPH v CZK za jednotlivé položky
(dále též „Jednotkové ceny“), které uchazeč uvede:
v Příloze č. 3 - krycím listu nabídky.“
Vzhledem k výše uvedeným dotazům zadavatel upřesňuje, že v Příloze č. 3 v oddíle A Infrastruktura, sloupci Počet kusů číslice 20 znamená počet kusů, číslice 6 počet let, v oddíle B Koncová zařízení číslice 3 počet let (cena prodloužené 5leté záruky nad zákonnou dvouletou),
číslice 14 počet kusů.

V Hradci Králové dne 26.06.2017

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka organizace
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