
Dobrý den pane Starosto, 

 

  

 

na oficiálních stránkách Obce Šilheřovice jsme našli výzvu k podání nabídek číslo zakázky 84/Šo/2015 

s názvem zakázky VZ – AIO + server (předmětem je Dodávka ICT techniky). 

 

Máme několik dotazů k této výzvě, které jsou dle našeho názoru velice podstatné. Děkujeme předem 

za zodpovězení těchto dotazů. 

 

  

 

1) Ve výzvě je uvedeno, že požadujete server + 30ks AIO, tedy předpokládáme, že tyto stanice mají 

být na server připojeny do domény. V zadávací dokumentaci ale není zapsáno Operační systém 

Windows 8.1 Professional, tedy zcela teoreticky mohou být dodány AIO pouze s verzí 8.1, které ale 

nelze do domény připojit. Škola by si pak musela tyto licence dokupovat zvlášť, což jsou zbytečné 

vícenáklady. Ptáme se tedy, zda AIO musí mít verzi Windows 8.1 Professional nebo nikoliv. 

V rámci upřesnění je požadován Windows 8.1 Profesional. 

  

 

2) Ve výzvě je uvedeno, že u AIO má být součástí mikrofon. Nenalezli jsme žádný produkt, který by 

tomuto včetně ostatních parametrů vyhovoval. Navíc je nelogické, aby bylo podmínkou výběrového 

řízení stanoveno, aby měl každý AIO mikrofon, protože je to ve třídě s 30 žáky nepoužitelné, což si 

tvůrce nabídky pravděpodobně neuvědomil. Ptáme se tedy, zda je potřebné, aby měl AIO mikrofon 

nebo pouze výstup pro mikrofon, což už v případě použití sluchátek s mikrofonem dává smysl. 

Upřesňujeme, že se jedná o výstup pro připojení externího mikrofonu. 

  

 

3) Zadané požadavky jsou natolik specifické (21,5“ AIO, minimálně 5x USB, mikrofon, cena maximálně 

11200Kč bez DPH), že tomuto ve verzi s Windows 8.1 Professional (pomineme-li nutnost mikrofonu), 

vyhovuje jeden běžně prodávaný produkt. Uvědomuje si tvůrce nabídky, že takto zadané parametry 

více méně znemožňují soutěž ve smyslu výběru AIO?  

Jedná se o názor, uchazeče, zadavateli nepřísluší toto komentovat. 



 

  

 

Doplňující informace: 

Nevíme, proč jsou stanoveny parametry natolik striktně, protože toto značně omezuje možnost 

výběru, což rozhodně není zadavateli ku prospěchu, protože kde není možné vybírat, nejsou 

konkurenční produkty ani ceny. Např. velikost 21,5“ u AIO je vzhledem k šířce stolu žáka příliš velká, k 

čemu je potřeba 5x USB (1x myš, 1x klávesnice případně 1x možná flash nebo něco s čím se má žák 

naučit pracovat, ale ostatní jsou nevyužitelné), ale toto je samozřejmě na zadavateli. Spíše se jedná o 

zkušenost z praxe, děláme servis na několika školách, mimochodem i na ZŠ Šilheřovice, proto máme 

samozřejmě zájem, aby bylo dodáno plně funkční zařízení. Tyto počítače rozhodně plně funkční bez 

dalších investic nebudou, pokud pomineme onen Windows 8.1 Professional, je potřeba mít systém 

na serveru (v zakázce máte uvedeno bez operačního systému), dále zde zcela chybí kancelářský balík 

Office (nahrazení Open Officem určitě není vzhledem k následné výuce na drtivé většině středních 

škol rozumné) atd. 

Jedná se o názor uchazeče, zadavateli nepřísluší toto komentovat. 


