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Ostrava
2013-12-08
Zadavatel Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace prostřednictvím
zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje dodatečné informace všem uchazečům o
veřejnou zakázku.
Dotaz:
U NB je specifikován OS takto: „OS Windows 7 (z důvodů kompatibility), s možností připojení do
domény“. U Všech PC je uvedeno ale pouze „OS Windows 7“.
Máme tomu rozumět tak, že na PC je požadován pouze OS Windows v provedení HOME a na NB je
požadován OS Windows v provedení PROFESIONAL?
Odpověď:
Ano, u PC je požadován pouze OS Windows Home.
Dotaz:
U jednoho z monitorů je uvedeno „Nový 17" LCD monitor s LED podsvícením“. V úvodu zadávací
dokumentace se píše „ve specifikaci odpovídající minimálně technickým parametrům uvedeným níže“.
Máme tomu rozumět tak, že můžeme nabídnout LCD o rozměru např. 18,6“ nebo 21,5“, který se
ostatními parametry vyrovná nebo je předčí oproti požadovanému 17“ LCD?

Odpověď:
Ano jedná se o min. požadavek u monitorů, pouze musí být zachován poměr stran 5:4.
S pozdravem
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