
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
 
 
Název zakázky: „Sociální služby Vsetín – dodávka počítačů a notebooků“ 
 
Číslo zakázky:  VZ/2017/2/12 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 

Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se 
nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona  

  
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název zadavatele: Sociální služby Vsetín, příspěvková 

organizace 
Sídlo:  Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín 
Identifikační číslo: 49562827 
Zastoupen: Mgr. Michaelou Pavlůskovou 
Administrátor veřejné zakázky: INVESTA UH, s.r.o. 
Zastoupen: Evou Knotovou – jednatelkou 

společnosti 
Telefon: 777 764 694 
E-mail:  e.knotova@investauh.cz 
 
Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné 
zakázce. 

 
Dotaz č. 1 
Prosím tedy o potvrzení že procesor  i5-7200U odpovídá parametrům ve specifikaci  k 
Notebook 1, nebo prosím uvést referenční model procesoru. 
 
Odpověď na dotaz č. 1 
Bodové ohodnocení můžete k jednotlivým procesorům najít na stránce 
https://www.cpubenchmark.net/ 
 
Dotaz č. 2 
Prosím ještě doplnit u PC: 
Není specifikována paměť, disk a zdroj – parametry. 
 
Odpověď na dotaz č. 2 
Doplňující informace k PC: 
RAM  min  8GB DDR4-2133 MHz 
SSD  min 256GB  560/520MBs 
Zdroj  min 250W 
 
Současně zadavatel informuje, že byla upravena Příloha č. 4 – Specifikace zboží, tato 
tabulka je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Tato verze tabulky je 
jediná platná, ostatní verze nejsou platné, doložení jiné tabulky může být posouzeno 
jako nesplnění zadávacích podmínek.  
 
 
 



Informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek  
 
Zadavatel posoudil dopad shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 12. 2017 ve 12:00 hod. 
 
V závislosti na shora uvedeném prodloužení lhůty se upravuje dokument Výzva k podání 
nabídky následovně: 
 

• nově Článek 6: Místo a doba pro podání nabídky   
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 12. 2017 ve 12:00 hod. 
 
Zbývající část textu článku 6 zůstává bez změny. 

 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 bude rovněž uveřejněno na internetové adrese 
http://www.sluzbyvsetin.cz/. 
 
V Uherském Hradišti dne 12. 12. 2017 
 
 
 
 

 
………………………………. 
            Eva Knotová 
Jednatelka INVESTA UH, s.r.o.  
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