
 
 

V Praze dne 19. prosince 2014 
 

 
Dodatečná informace č. 3  

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

 
Nákup IT vybavení pro projekty CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 a CZ.1.07/1.1.00/55.0005 II 

 
 

Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), mimo režim tohoto zákona, a v 

souladu s Příručkou pro příjemce OP VK verze 8,  
platnou od 1. 1. 2014 

 
Zadavatel www.scio.cz, s.r.o., IČO: 27156125, sídlo: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8, 
prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora 
uvedené veřejné zakázky poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
shora uvedené veřejné zakázky a tyto zadávací podmínky upřesňuje.  
 
Žádost o dodatečnou informaci: 
V specifikaci videokamery – první položka v specifikační tabulce – je uvedeno: USB čtečka karet 
(dle formátu karty). 
 
Je požadováno dodat externí čtečku paměťových karet, kterou je možné pomoci USB připojit k 
počítači, nebo je to myšleno jako funkční požadavek kamery – po připojení kamery k PC pomocí 
USB lze číst data z karty, která je vložena v kameře a na kterou bylo nahráváno. 

 
Dodatečná informace č. 3 
V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel plně odkazuje na své požadavky stanovené 
v zadávacích podmínkách a k dané otázce uvádí následující: 
Zadavatel požaduje dodání externí čtečky paměťových karet, kterou je možné pomocí USB připojit 
k počítači, jak vyplývá již ze samotného požadavku zadavatele uvedeného v Příloze č. 1 zadávací 
dokumentace, kde je jako jeden z minimálních parametrů stanovena USB čtečka karet. Pokud by 
zadavatel požadoval čtečku paměťových karet jako funkční požadavek kamery (nikoli 
prostřednictvím rozhraní USB), byl by tento požadavek výslovně uveden v Příloze č. 1 zadávací 
dokumentace. 
 
 
 
Veškeré ostatní podmínky pro podání nabídky zůstávají nezměněny. 
 
 
 
 

________________________  
www.scio.cz, s.r.o  
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

  na základě plné moci                                                    
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