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Protokol z prohlídky místa plnění 

 

Veřejná zakázka: VZ: 2019-04-B Učebna cizích jazyků a multimédií 

 

Zadavatel:  

Obec Středokluky 

Obecní úřad - adresa: Lidická 61, 252 68 Středokluky  

 

Přítomní zástupci zadavatele: 

Ing. Jaroslav Paznocht – starosta 

RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. – místostarosta 

 

Přítomní zástupci dodavatelů jsou uvedeni v přiložené prezenční listině. 

 

Místo a čas prohlídky – 13.1.2021 v 14:00 na adrese Školská 82 Středokluky (budova 2. st. ZŠ 

Středokluky, p.o.) 

 

Prohlídka místa plnění byla provedena plně v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3 zadávací 

dokumentace VZ. 

 

Záznam z průběhu prohlídky místa plnění: 

V průběhu prohlídky byli všichni přítomní účastníci prohlídky místa plnění, zejména pak zástupci 

dodavatelů, seznámení zejména s následujícími základními informacemi, které se vztahují k 

zadávanému předmětu veřejné zakázky: 

- Účastníci prohlídky byli nejprve seznámeni s podstatou prací, dodávek a služeb, které jsou 

předmětem zadávané veřejné zakázky, a to plně v souladu s definicí a vymezením předmětu veřejné 

zakázky dle Zadávací dokumentace 

- Účastníkům prohlídky byla představena učebna, kde bude veřejná zakázka realizována 
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Dotazy o doplňující vysvětlení nad rámec informací uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky: 

Níže uvedené dotazy a odpovědi budou zveřejněny jako doplňující informace pro ostatní 

potencionální dodavatele této veřejné zakázky.  

Dotaz: Vyžadujete jen počítače s procesory Intel, a proč je uveden typ Core i3 resp. Core i7? 
Odpověď: Učitelský stolní počítač ani žákovské notebooky nemusí být vybaveny procesory fy Intel, 
ale např. i procesory fy AMD. U procesorů ovšem požadujeme následný minimální výkon: 
Žákovské notebooky s procesorem o průměrném výkonu od 7500 bodů dle CPU Mark 
(https://www.cpubenchmark.net) 
Učitelský počítač vybavený procesorem o průměrném výkonu od 17000 bodů dle CPU Mark 
(https://www.cpubenchmark.net) 
 
Dotaz: Požadujete u 3D tiskárny i scanner? 
Odpověď: Požadujeme řešení, které umožní jak 3D tisk, tak i 3D scan v minimální požadované kvalitě 
dle zadávací dokumentace. Může jít i o dvě zařízení pro 3D tisk a zvlášť pro 3D scan. Nicméně stále 
požadujeme i softwarové vybavení umožňující plné ovládání tiskárny a scanneru i pro začátečníky 
(žáky) v ceně. Jako modelový příklad lze uvést 3D tiskárnu XYZ da Vinci 1.0 Pro 3v1, ale samozřejmě 
nepožadujeme tuto konkrétní 3D tiskárnu. 
 
Dotaz: Prosíme o lepší specifikaci výukového softwaru a materiálů. 
Odpověď: Jako modelový příklad pro minimální požadavky lze uvést např. interaktivní učebnice fy 
Fraus, ale opět se nejedná o nutnost nabídnout pouze produkty této firmy. Rozsah požadovaných 
vyučovacích předmětů je dostatečně uveden v zadávací dokumentaci. 
 
Byla řešena i otázka v zadávací dokumentaci zmíněné interaktivní tabule. 
Odpověď: Dodávka interaktivní tabule není součástí této VZ. U učitelského PC, ale požadujeme 

konektivitu, která umožní napojení na interaktivní tabuli. Případně dodání vhodného adaptéru. Jako 

příklad byla uvedena modelová interaktivní tabule, kterou jsme brali jako standard, ke kterému se 

učitelský PC bude připojovat 
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