VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
analogicky dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky VZMR/01/2021

„Inovace výuky a infrastruktury IT na Gymnáziu Česká Lípa“
Část 1 – Multifunkční tiskárny
Vážení,
dne 11. 02. 2021 obdržel zadavatel od jednoho účastníka dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce k části 1
– Multifunkční tiskárny.
Analogicky dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu (v textu psáno kurzívou)
včetně odpovědi.

Dotaz
Dobrý den,
prosím o dodatečné informac ZD část 1:
V technickýh parametrech pro ZD část 1 uvádíte požadavek na
- ověřování bezkontaktní kartou - Zde je otázka jaké karty používá zákazník? Nikde není uveden
přesný typ používané technologie, frekvence vysílání atd..., aby bylo možno zvolit správnou čtečku
karet.
- požadujete administraci přes webové rozhraní a to skupinové politiky a kreditní systém - V jakém
rozsahu si zákazník představuje tyto funkcionality? V jaké podobě má být tato funkcionalita
dodána?
Bude mít zákazník k dispozici potřebný HW na instalaci těchto dodatečných SW, jelikož např. pro
kreditní systém je potřeba doplňkový serverový SW, který neběží ve stroji.
- kompatibilita se stávajícím cloudovým řešením školy - prosím o bližší informace o požadované
funkcionalitě, jelikož je zcela obecná. Jak si zákazník přeje integraci s MS365 atd ...
Děkuji
Odpověď č. 1
Administrace tisku přes webové prostředí:
• skupinové politiky = zařazení uživatelů do skupin, které budou mít přednastavené
uživatelské prostředí (které z funkcí budou přístupné, způsob a formát tisku a skenování,
nastavení kreditního systému, …) a které bude aktivní po autentifikaci uživatele
• pro výše uvedené se předpokládá instalace obslužného serverového SW na HW zařízení
zadavatele
• kompatibilita s MS365 = myšleno bezproblémové zařazení pod virtuální tiskový server
v MS365 (Azure) zadavatele
• technické parametry školou používaných čipů = čipy pracují na frekvenci 13,56 MHz,
jedná se o čipy Mifare S20.
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Na základě výše uvedeného Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní
den z důvodu nedodržení termínu pro vysvětlení zadávací dokumentace, který je stanoven
ve Výzvě k podání nabídky v bodě 10. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací
dokumentace a následně o dalších 5 pracovních dnů z důvodu výše uvedeného vysvětlení.
Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel ruší lhůtu pro podání nabídek u části 1 –
Multifunkční tiskárny, která byla stanovena do 24. 02. 2021 v 10:00 hodin.
Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 05. 03. 2021 do 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídek se nemění.
V České Lípě dne 16. 02. 2021

.....………………………………
Mgr. Helena Paszeková
ředitelka školy
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