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Věc: vysvětlení zadávací dokumentace III 

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.4  

U položky "Desktop" požadujete maximální příkon zdroje 200W. Tuto 
podmínku považujeme za účelovou a diskriminační, neboť značně 
omezuje množství výrobců a modelů počítačů, které takovouto 
podmínku mohou splnit. Tato podmínka přitom nemá opodstatnění ani 
z ekonomického, ani z ekologického hlediska. Množství proudu 
spotřebované zdrojem se odvíjí od aktuálního vytížení počítačové 
sestavy, nikoliv od maximálního příkonu zdroje. Ekonomickou a 
ekologickou výhodnost zdroje lze mnohem lépe posuzovat podle 
účinnosti zdroje, přičemž tuto podmínku v požadovaných specifikacích 
"Desktop" sami uvádíte – 80Plus Bronze.  
Naopak se domníváme, že nabídnutí stejně účinného zdroje, ale s 
maximálním příkonem vyšším než 200W může být ekonomicky 
výhodnější a lepší parametr než požadovaný. PC sestava bude 
odebírat stejné množství proudu, avšak navíc ji bude možné v 
budoucnu upravit pomocí připojení dalších komponent. V případě 
potřeby rozšíření výbavy PC tak nebude nutné kupovat celou novou 
sestavu, ale pouze vhodně doplnit sestavu stávající, což je vhodnější i 
z hlediska ekologického. Žádáme Vás proto o vyjmutí požadavku na 
maximální příkon zdroje z požadovaných technických specifikací. 

Odpověď č.4  

Zdroj pro Desktop max. 200 W s účinností min. 80 Plus Bronze je na 
trhu dostupný od více výrobců a tato podmínka tedy nemůže být 
považována za diskriminační. Z hlediska ekonomiky budoucího 
provozu je parametr celkového příkonu zdroje desktopu důležitý, neboť 
určuje maximální nepřekročitelnou hodnotu odběru elektrické energie. 
Také přívodní síť elektrické energie je dle jejího budoucího možného  
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zatížení dimenzována a budována. Zadavatel tedy nepovažuje úvahu 
tazatele o neopodstatněnosti ekonomičnosti a ekologičnosti tohoto 
požadavku za správnou.  
Zadavatel trvá na parametru uvedeném v rozpočtu položka Desktop – 
Zdroj „Interní max. 200W, energetická účinnost alespoň 80Plus 
Bronze“. 

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 nemění text zadávací 
dokumentace. 
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