Zveřejnění dotazů a odpovědí ze dne 1.3.2011
V souladu s Výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka výpočetní
techniky pro účely projektu Autisté nikoli v autu“, zveřejňujeme dotaz potenciálního zájemce o účast
ve výběrovém řízení a odpovědi na něj.
Identifikační údaje tazatele nejsou zveřejněny.

Dobrý den,
K Vašim dotazům:
¨
Počítače mohou být „All in one“, pokud splní námi požadované parametry
V budově Fr. Skaunicové LAN není
V budově Koperníkova je pouze v části budovy, kde jsou kanceláře (na plánku v okolí místa,
kde je do budovy přiveden internet), je zde vedena v lištách, nicméně není v učebnách, kde ji
požadujeme (naopak připojení kanceláří nepožadujeme)
V budově switch je, ale s jeho použitím do nové sítě nepočítáme
Budovy propojeny nejsou, jsou od sebe vzdáleny zhruba 450 m vzdušnou čarou, jejich přímé
propojení není podmínkou
Budova Kopeníkova je jednopodlažní, budova Fr. Skaunicové je dvojpodlažní, výšku stropů
nyní neznám, mohu Vám ji sdělit zítra
Budovy jsou cihlové
V současné době je na obou budovách ADSL připojení k internetu
Prosím, upřesněte co máte na mysli „aktivními prvky“? Je odpověď na tuto otázku nezbytná,
vzhledem k tomu, že nebudeme stávající síť používat?
Sítě být oddělené nemusí, požadujeme připojení počítačů pro žáky

Prosím, dejte mi vědět, co je dále potřeba upřesnit. V případě Vašeho zájmu je možná i osobní
prohlídka budov.
Děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Lukáš Šlampa
Tel.: 774 589 617

Dobrý den,
V souvislosti s vypracováním nabídky pro projekt „Autisté nikoliv v autu“ bychom rádi položili několik
otázek:
- dodané PC mohou být „All-In-One“ (vše v jednom) – tj. počítač kompaktně zabudovaný do
dotekového monitoru?
Ohledně sitě LAN:

- je v budovách již zavedená síť - jestli ano, tak:
- je síť vedená v lištách, ve zdi nebo v podhledech
- v případě vedení sítě v lištách nebo ve zdi: zda je ještě volné místo pro rozšíření
- je v budově nějaký switch, který by spojoval přípojné body a kolik je v něm volných portů
- jelikož je požadavek na vedení i v druhé budově, tak zda:
- jsou tyto budovy již propojeny a jakým způsobem (wifi, optika, metalika). Případně jestli je v
druhé budově také switch a kolik má volných portů
- v případě, že budovy propojeny nejsou, tak zda mají být propojeny, případně jakou technologií
(wifi, optika, metalika).
- jak daleko jsou od sebe obě budovy
- jestli je vše v jednom patře a jak jsou vysoké stropy.
- jaký materiál je použit na vnitřní zdech (cihla, panel…)
- jaké je současné připojení k internetu a jaké se používají momentálně aktivní prvky (výrobce a typ)
- zda u přípojek, které by se zřizovaly (případně i u stávajících) by měly být oddělené sítě (kantoři,
žáci, atd..) navzájem neviditelné. Přistup do internetu jen pro určitou část přípojek nebo pro všechny.
Případně jaké jsou další požadavky pro síť

