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Věc: vysvětlení zadávací dokumentace II 

Název zakázky: 

„IT vybavení počítačové učebny“ 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice 

Sídlo zadavatele: Tišnovská 362, 679 23 Lomnice 

IČ zadavatele: 62072951 

Dotaz č.2  
U položky „Server“ požadujete RAM min. 2x34 GB, což je poměrně 
nestandardní parametr.  Jedná se o překlep a minimální požadavek je 
2x32 GB RAM, nebo skutečně trváte na minimální kapacitě 68GB? 

Odpověď č.2  

V položce rozpočtu Server, kde je požadovaný parametr operační 
paměti „min 2x34 GB DDR4“ se jedná o písařskou chybu při psaní – 
překlep. Správné znění požadavku na operační paměť, který vychází 
ze standardních modulů RAM je „min 2x32 GB DDR4“. 

Dotaz č.3 

Z požadavků na „Skříň“ u položky „Server“ plyne, že požadované 
chassis je hluboké cca 650mm.  Požadujete však dodat Rack s min. 
hloubkou 450mm (tudíž server by se do racku nevešel).  
Předpokládáme, že server chcete umístit do racku. Platí tedy, že 
hloubka racku musí být minimálně stejná, jako je hloubka dodaného 
serveru? 

Odpověď č.3 
Všechny položky zmiňované v dotazu jsou uvedeny správně. Uvedený 
RACK není určen pro umístění serveru, ale pro portový switch. 

Místo pro podávání 
nabídek: 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice, 
Tišnovská 362, 679 23 Lomnice 

Závěr 

Na základě Výše uvedeného dotazu se v text zadávací dokumentace 
opravuje písařská chyba v Rozpočtu IT v položce Server – operační 
paměť. Opravený text této položky nově zní: „min 2x 32 GB DDR4, 
3200 Mhz Formát: 288-PIN RDIMM Druh: DDR4 Modul: PC4-25600R 
Kontrola a oprava chyb (ECC) : Ano Časovaní: CL22“ 
Vzhledem k tomu, že uvedená změna textu je opravou písařské chyby, 
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
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