Pályázati felhívás informatikai eszközbeszerzésre 2011.05.09 – PONTOSÍTÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Kérdések:
1. Az asztali számítógépekhez szeretnének-e operációs rendszert, vagy ennek licencelése már
megoldott?
2. Az Önök által kért videokártya (AD ATI HD6350 512mb) sajnos gyárilag nem konfigurálható az
önök által kért asztali gépekbe,mivel irodai felhasználásra ajánlja a HP ezt a gépet egy jóval
gyengébb videokártyát társít hozzá.
− Természetesen bele tudjuk tenni külön a kártyát, de sajnos arra nincs
garancia, hogy a HP 8100 CMT tápegysége hosszú távon tudja működtetni. A
garancia sem érvényes arra az esetre, ha egy ennyivel erősebb
videokártyával terhelünk egy Önök által igényelt szintű gépet.
− Csatolva találják a HP hivatalos ajánlását a 8100 CMT gépekhez. Kérem,
jelöljék meg,hogy melyikkel videokártyával helyettesíthetjük az ajánlatban a
„AD ATI HD6350 512mb”-ot.
3. A full HD felbontású monitorok többsége 21.5” vagy 23” –os, kiírásukban 22”-os szerepel, a
legtöbb gyártó a kerekítés szabályainak megfelelően a 22” képernyő alatt 21.5”-os tényleges
képernyőméretet ért, helyettesíthetjük 21.5”-os monitorral 22”-osat, vagy csak a nagyobb
az elfogadható?
4. Az pályázati kiírásban szereplő vezetői notebook kifutó típus, viszont az utódja már csak 6
cellás akkumulátorral van felszerelve az Önök által igényelt 8 cellás helyett,megfelelő az utód
modell ezzel a változtatással is? (Az új fejlesztéseknek köszönhetően a 6 cellás akkumulátor 8
órás üzemidővel rendelkezik, ez több, mint a régi típus 8 cellás üzemideje.)
5. A „13.3”-os HD LED LCD” képernyő alatt milyen felbontást értenek pontosan? Ebben a
méretben az Acernek nincs HD felbontású képernyője, így 1920x1080-asnál alacsonyabb
felbontással tudunk csak ajánlatot tenni.

Válaszok:
1. A számítógépeinkhez dobozos operációs rendszer van, a pályázatban ezért nem kértünk
ajánlatot.
2. Tudomásunk szerint megoldható a pályázati kiírásban szerepelt videokártya konfigurálása,
ezért fenntartjuk a pályázati felhívásban megadott feltételek teljesítésének előírását.
3. A pályázati felhívásban szereplő SMG LS22ELDKF/EN típusú monitor 21,5”-os
4. A pályázati kiírásnak megfelelő akkumulátorral kérnénk.
5. A szóban forgó vezetői laptop egy Acer 8372T-3383G32N típusú melynek kijelzője 13,3” és
felbontása 1366x768 amely HD Ready felbontás.
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