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Doplňující informace k veřejné zakázce

VáženÍ,

vzhledem k tomu, že dne L, L2. 2015 byla zadavateli doručena žádost o dop|ňující informaci

k podmínkám v'ýběrového řízení ,,Dodávka notebooků k zajištění čtenářsk'ých dílen,,, dáváme Vám na

vědomí požadovanou i nformaci.

operační program vzdě|ávání pro konkurenceschopnost

u.1.o7 I L,t.oo I 56.L562

Dodávka notebooků k zajištění čtenářshých dílen

Gymnáiium Dr. Emi|a Ho|uba, Ho|ice, Na Mušce 1110

Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Znění dotazu:

,,Prosíme o vysvět|ení požadavku na optickou mechaniku. Jakým formátem zadavatel míní zkratkou BD?,.

Znění odpovědi:

V souvis|osti s dotazem byla upravena Příloha č. 1 - Specifikace veřejné zakázky takto:

původní znění: CD/DVD/BD mechanika
nové znění: CD/DVD mechanika

původní znění: procesor min. dvoujádrouý, Passmark CPU score min. 3500
nové znění: procesor min. dvoujádrov'ý, Passmark CPU score min. 3000

původní znění: Přís|ušenství - myš kabe|ová, USB, optická, 3 tlačítka; brašna přes rameno na notebook
15,6' '; kabelHDM|- HDM| M/M, L,4,2m, stíněný, z|acené konce
nové znění: Přís|ušenswí. myš kabe|ová, USB, optická, 3 t|ačítka

odůvodnění:

Úprava specifikace předmětu zakázky nazák|adě dotazuzájemce a náh|ého růstu cen zboží, které je
před mětem této zakázky.

V návaznosti na výše uvedené došlo k následující změně lhůty pro podání

nabídek:

původní znění:
Lhůta pro podání nabídek končí dne to.72.2015 v 15:00 hod. Rozhodujícíje čas přijetí nabídky, ktený je
určován d|e podate|ny zadavate|e.
otvírání obálek proběhne dne 11. L2' 20L5 od 8:00 hodin v síd|e zadavate|e'

nové znění:
Lhůta pro podání nabídek končí dne LL. t2.2015 v 14:00 hod. Rozhodující je čas přijetí nabídky, který
je určován d|e podatelny zadavate|e.
otvírání obálek proběhne dne 11. 12. 2015 od 14:30 hodin v sídle zadavatele.

Podpis osoby oprávněné jednat zazadavatele (nebo
kontaktní osoby pokud by|a zp|nomocněna k jednání
zazadavate|e ve věcech veřejné zakázky)

V Holicích dne 1. L2.20L5


