
VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1 

dle čl. 14 výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 

„IT VYBAVENÍ PRO FAKULTU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY 

KARLOVY“ 

Zadavatel: 

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 

(sídlo Fakulty tělesné výchovy a sportu: José Martího 31, 162 52 Praha 6) 

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

Dotaz č. 1: 

Opravdu požadujete dodávaný zdroj o výkonu 400W? Z běžné praxe vycházíme, že dle 

parametrů na kancelářské PC je plně dostačující mnohem méně výkonný zdroj. 

Odpověď č. 1 

Zadavatel k dotazu uvádí, že požaduje dodání zdroje podle technické specifikace. 

 

Dotaz č. 2: 

Je možno PC dodat ve variantě nainstalovaného operačního systému Windows 10 Pro – 

zamezí se tím případným problémům s kompatibilitou nových komponent, které již nemají 

podporu operačního systému Windows 7 Pro. 

Odpověď č. 2 

Zadavatel k dotazu uvádí, že je možné dodat PC ve variantě nainstalovaného operačního 

systému Windows 10 Pro. 

 

Dotaz č. 3: 

Tiskárny: v technické specifikaci variant 1 a 2 uvádíte „Maximální tiskové rozlišení“ jako horní 

hranici tohoto parametru? Nebo se jedná o minimální hodnotu parametru „Maximální tiskové 

rozlišení“? 

Odpověď č. 3 

Zadavatel k dotazu uvádí, že tiskárna musí být schopna dosáhnout požadovaného 

parametru. 
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Dotaz č. 4: 

Opravdu u variant ntb č. 1 a 2 požadujete stroj pouze s Operačním systémem Windows 10 

Home? Tyto stroje se nebudou přihlašovat do Vaší domény? 

Odpověď č. 4 

Zadavatel k dotazu uvádí, že trvá na požadavku dodávky pouze se systémem Windows 10 

Home. 

 

Změna lhůty pro podání nabídek: 

V důsledku výše uvedené změny se Zadavatel rozhodl přistoupit ke změně lhůty pro podání 

nabídek a lhůty pro otevírání obálek následujícím způsobem: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 12. 2017 v 14:00 hodin. 

Ostatní údaje týkající se veřejné zakázky se nemění. 

Dodavatelé, kteří již podali nabídky, mají možnost si je vyzvednout za účelem jejich 

případného uvedení do souladu s upravenými zadávacími podmínkami. 

 

 

V Praze dne 14. 12. 2017 

Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty 

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy 


