Doruče né dotazy uchaze čů (dodavate lů):
1) Dotazy s polečnos ti De ll Compute r, s pol. s r.o. :
V rámc i zadání jsou mimo jiné požadovány nás ledujíc í parametr y dodávaného zař ízení:
- Zákl. Deska: min. 10x USB 2.0, 2x PCI Express x16, 1x PCI Express x1, 1x PCI slot
- Myš : USB, optická dvoutlač ítková s kolečkem, černá
Je možné jako alte rnativu nabídnout prove de ní?
-

Zákl. Deska: 8x USB 2.0, 1x PCI Express x16, 1x PCI slot
Myš : USB, optická třítlačítková s kolečkem, černá

2) Dotazy s polečnos ti Orange & Gree n Solutions , s . r.o. :
1) v požadavcíc h na PC je zdroj 240W a současně požadavek na 2x PCI- E x16.
Zda se mi, že tyto požadavky jdou poněkud proti sobě. Pokud se jedna o kancelářská
PC, tak 2 grafické karty se neosazují a tedy desky mají obvyk le pouze 1x PCI- E
x16. Pro grafické stanice, kde by byly dvě gra fiky je pak zase slabý zdroj ...
M ůže me použít kance lářské PC s 1x PCE-E x16 ?
2) v bode d) přenosná VT není uvedeno pře dpokládané množs tví, kte ré se bude
kupovat.
Za davate l v s ouladu s § 49 zákona č.137/2006 Sb.,uvádí doplňující informace
k ve ře jné zakázce malé ho rozs ahu : "Nákup pracovních s tanic a pře nos né VT" č.j.:
OI/10048-2010.
V příloze č.1 Technická specifikace projektu „Nákup pracovníc h stanic a přenosné VT“, je v
konfigurac íc h a), b), c) v komponentě Zák l. deska, Požadované parametry nově tento text:
podpora 4x DDR3 RAM ( max. 16GB), min. 10x USB 2.0, 1x PCI Express x16, 1x PCI
Express x1, 1x PCI slot
v konfiguraci d) Minimá lní požadavky na parametr y přenosné VT je nově uvedeno : 5ks Ntb
Ostatní požadované parametry i počty kusů VT zůstávají beze změ ny.
Za davate l zárove ň upravuje body Výzvy takto:
Bod č.10 Lhůta pro podání konč í d ne 10.1.2011 ve 12:00 hodin. Bod č.11 Otevírá ní obálek
proběhne dne 11.1.2011 v 09:00 hod.

