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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 29.4.2015 

 

ZADAVATEL:         Městská část Praha 21 

Sídlem:                     Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 

Jednající:                  Zdeněk Růžička, starosta  

IČ:                             00240923 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: 

Interaktivní úřední desky, informační kiosky a mobilní zařízení II 

 

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. 

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 

Prosím o informaci k VŘ na interaktivní úřední desky s příslušenstvím, zda tablet níže vyhovuje 

specifikaci pro VŘ (uvedená specifikace tabletu je zavádějící, není například jasné, zda stačí běžná 

baterie, zda je diskovou kapacitou myšlena interní paměť nebo SD karta atp.). 

 

Tablet: 

http://www.czc.cz/lenovo-yoga-tablet-2-10-10-1-z3745-16gb-android-stribrna/161402/produkt 

http://www.devicespecifications.com/en/model/ec523008 

 

Vs. specifikace: 

 

3.5 Technické parametry – minimální požadavek zadavatele  

 

Bude dodáno 18 kusů tabletů dle následující technické specifikace:  

 Displej min. 10“, minimální rozlišení 1920 x1080  

 Technologie displeje: IPS  

 Procesor minimálně čtyř jádrový  

 Operační paměť RAM min. 2 GB  

 Wifi: 802.11 b/g/n 2,4GHz a 5 GHz  

 Bluetooth min. 2.1  

 Přední kamera s nahráváním videa min. VGA, zadní kamera s nahráváním videa min. 720p  

 Dostupná kapacita diskového prostoru pro uživatele min. 15 GB  

 Výdrž baterie při používání Wifi: min. 10 hodin  

 Možnost připojení klávesnice (Bluetooth)  

 Zobrazení PDF, MS Office dokumentů  

 Možnost přijímat a odesílat maily  

 Možnost vytvářet jednoduché textové dokumenty a ty následně odesílat  

 Platforma mobilního zařízení musí podporovat nativní mobilní aplikaci Alfresco – je 

požadována podpora mobilní aplikace Alfresco, z důvodu potřeby čtení dokumentů uložených v DMS 

MČ Praha 21.  

 

Znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 

Zadavatel uvádí, že není oprávněn před koncem lhůty pro podávání nabídek posuzovat, zda to či ono 

konkrétní zařízení splňuje technickou specifikaci, která tvoří součást zadávací dokumentace. Zadavatel 

jednoznačně definoval své požadavky na dodávky v technické specifikaci, jestliže uchazeč shledává 

http://www.czc.cz/lenovo-yoga-tablet-2-10-10-1-z3745-16gb-android-stribrna/161402/produkt
http://www.devicespecifications.com/en/model/ec523008
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v technické specifikaci nějaké nejasnosti, měl by svůj dotaz směřovat na případnou konkrétní shledanou 

nejasnost. 

 

Požadavkem na kapacitu diskového prostoru je myšlena interní paměť zařízení, bez použití paměťové 

karty. Pokud celková kapacita interní paměti zařízení bude minimálně 16GB bude požadavek 

zadavatele na paměť splněn. Baterie musí splňovat požadavek na dobu provozu minimálně 10 hodin 

při zapnuté wifi, tento požadavek musí splnit interní baterie v zařízení a typ použité baterie není 

zadavatelem omezen. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Kateřina Šolcová 

Osoba zastupující zadavatele 

Intenko, s.r.o. 

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 

Tel.: +420 728 799 049, email: solcova@intenko.cz 
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