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Věc: Odpověď na dodatečné dotazy k veřejné zakázce 
  
K evid. číslu zakázky:  VZCK 0082/2014/OKT/JaLi 

 
 
 
Vážení,  

 
děkujeme za Vaši reakci i zájem o získání veřejné zakázky. K žádosti o dodatečné informace 

k výběrovému řízení ze dne 19. 11. 2014 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení tiskových 
a kopírovacích strojů včetně zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu k těmto strojům a 
zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu ke stávajícím tiskovým a kopírovacím strojům“, 
VZCK 0082/2014/OKT/JaLisdělujeme následující.  

Dotaz č.1: 
rychlost tisku - je skutečně nutné, aby uvedené zařízení tisklo a kopírovalo rychlostí15 stran 

A3/min., nesplnilo by shodný účel i zařízení o rychlosti 14 stran A3/min. 

Odpověď zadavatele: 
Požadovaná technická specifikace byla tvořena s ohledem na v současné době již používané 

standardy s cílem zajistit dodávku a následnou správu strojů v odpovídající kvalitě. Zadavatel nehodlá 
po upřesnění minimálních požadovaných vlastností uvedených ve Sdělení dodatečných informací 
k zadávacímu řízení č. 1 již technickou specifikaci a zadávací podmínky upravovat. 

Dotaz č. 2: 
specifikace odesílání – jedná se mi o upřesnění tvorby PDF/A. Musí být vytvořeno zařízením a 

odesláno do příslušného cíle (stanice, PC, mail) nebo může být tato funkce samostatně nainstalována 
na některé stanici (PC) a přístupná pro jakékoli obrazové formáty a všechny uživatele, nejen pro 
použití k archivaci papírové formy ale i elektronické? 

Odpověď zadavatele: 



 



Tento formát je nezbytný pro další využití takto vytvořených souborů v el. spisové službě i 
některých informačních systémech, např. IS RŽP či v brzké době IS CRV. Je proto požadováno, aby 
zařízení přímo podporovalo možnost skenování do souboru ve formátu PDF/A s následným 
odesláním do příslušného cíle. Využití externí aplikace nainstalované na některé stanici by 
představovalo zbytečnou komplikaci. 

 
 
 
 S pozdravem 
 
 

Mgr. Dalibor Carda 
starosta města Český Krumlov 
(podepsáno elektronicky) 
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