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Dotaz se týká dokumentu: Zadávací dokumentace, čl.2 Informace o veřejné zakázce,

kde Zadavatel v odst. 2.2. Předmět veřejné zakázky stručně popisuje předmět VZ:

„1ks knižního skeneru A1 s motorizovaným držákem knih ve tvaru „V“  (z důvodu

ochrany vazby – knihu není nutné zcela rozevřít, snímání celé dvojstrany až do středu

vazby bez stínů a deformací) a s přítlačným sklem.“

obracím se na Vás z důvodu veřejné zakázky uveřejněné na elektronickém portále

https://nen.nipez.cz/ pod systémovým číslem N006/17/V00006908. Název veřejné

zakázky „Knižní skener“, druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky, typ

veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu, Druh zadávacího řízení: Otevřená

výzva.

Prosím Vás o sdělení dodatečných informací, na které se níže dotazuji.

Domníváme se, že z tohoto stručného popisu není zcela jednoznačná specifikace

přítlačného skla požadovaného knižního skeneru. Scházející specifikace se nenalézá

ani v jiné části Zadávací dokumentace.

Děkuji Vám za odpověď

S ohledem na skutečnost, že předmětem veřejné zakázky je knižní skener A1 s

motorizovaným držákem knih ve tvaru „V“, je logické předpokládat, že i přítlačné sklo

musí splňovat tento parametr, tedy tvar „V“, jinak by nebylo vhodné pro účel ani použití.

Z výše uvedeného důvodu bychom chtěli zadavatele požádat o potvrzení správnosti

výše uvedeného předpokladu nebo o sdělení dodatečných informací k uvedenému.

máte pravdu, skener, který má držák ve tvaru "V", musí mít i přítlačné sklo ve tvaru "V",

jinak by přítlačné sklo nebylo použitelné.

Pokud by měl dodaný skener motorizovaný držák ve tvaru "V", který by šel uživatelsky

upravit i na plochý motorizovaný držák, pak by bylo použitelné a stávající formulaci

zadání by skutečně vyhovovalo i ploché přítlačné sklo, které by ale šlo použít

samozřejmě jen pro režim s plochým motorizovaným držákem.
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Jelikož základní požadavek je na skener s držákem ve tvaru "V", upřednostňujeme i

přítlačné sklo ve tvaru "V", nebo obě skla, pokud by byla možnost volby.
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anější, než v režimu s plochým držákem - tj. např. nesmí být nutné snímat nejprve levé

a pak pravé strany, nesmí být nutné následně uživatelsky upravovat obraz apod.

Upozorňujeme, že u skeneru musí při použití držáku ve tvaru "V" výsledný obraz

splňovat všechny požadované parametry (např. požadované optické rozlišení po celé

ploše), obraz musí být ostrý po celé ploše, nesmí mít zkreslenou geometrii apod.,

výsledný obraz také musí pokrývat celou plochu obou stran knihy i u vazby a použití

skeneru s držákem ve tvaru "V" samozřejmě nesmí být komplikov
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