Vysvetlenie č. 1 zo dňa 02.02.2021
1. Identifikačné údaje
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo verejného obstarávateľa:
2. Predmet / názov zákazky:

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
IKT pre NCZI.
IKT/NCZI/2020-004 - Výpočtová technika
(Notebook, Tlačiareň, Monitor)

3. Druh postupu:
Dynamický nákupný systém v súlade s ust. §
58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
4. Označenie v Úradnom vestníku EÚ:
5. Označenie vo Vestníku VO č.:
6. Lehota na predkladanie ponúk
7. Lehota na otváranie ponúk

č.2020/S 207-501 756 zo dňa 23.10.2020
č. 222/2020 dňa 26.10.2020 pod zn. 37890MUT
10.02.2021 o 10:00 hod
10.02.2021 o 13:00 hod

Otázka č. 1.
Verejný obstarávateľ v dokumente „DNS IKT NCZI Opis predmetu vyzvy_4“, položka č. 2 – Monitor,
uvádza nasledovné požiadavky:
Odozva GTG max. 4 ms
Vstupné porty 2x HDMI + DisplayPort + miniDisplayPort
Iné náklon -5 / 30 stupňov, výškové nastavenie min. 11 cm, otáčanie +/- 45 stupňov, pivot, min. 4x USB
3.0 port v tele monitora, podpora VESA 100x100
Po preverení dostupných informácií dospel záujemca k presvedčeniu, že kombinácia vyššie uvedených
parametrov poukazuje na konkrétneho výrobcu a konkrétny model zariadenia (monitora), teda predmet
zákazky nie je v súťažných podkladoch z hľadiska technických špecifikácií opísaný dostatočne
všeobecne a nestranne tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo
záujemcov na relevantnom trhu a zabezpečená hospodárska súťaž, čím súčasne dochádza aj k porušeniu
povinnosti uplatňovania princípov verejného obstarávania, konkrétne princípu transparentnosti,
rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov vo verejnom
obstarávaní.
Okrem vyššie uvedeného si dovoľuje záujemca informovať verejného obstarávateľa aj o skutočnosti, že
ani záujemcom identifikovaný model monitora nespĺňa verejným obstarávateľom požadovaný
parameter – certifikácia – Epeat Gold.
Môže verejný obstarávateľ, v súlade s princípom transparentnosti a pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností, upraviť technickú špecifikáciu predmetu zákazky tak, aby nedochádzalo k umelému
zužovaniu hospodárskej súťaže, aby bola v súlade najmä s princípom nediskriminácie a s princípom

rovnakého zaobchádzania a súčasne aby požadované zariadenie dokázalo splniť / spĺňalo všetky
verejným obstarávateľom zadefinované parametre?

Odpoveď č. 1.
Technické parametre zariadení boli špecifikované s ohľadom na ich využitie. Nastavené parametre sú
požadované pre prácu grafikov, systémových a databázových administrátorov taktiež programátorov.
Verejný obstarávateľ sa snaží zabezpečiť dostatočné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov a
zabezpečiť pracovné nástroje na vykonávanie, čo najkvalitnejšej práce v ich oblasti. Z tohto dôvodu
verejný obstarávateľ požaduje uvedenú technické parametre monitorov v uvedenom rozsahu t.j




Odozva GTG max. 4 ms
Vstupné porty 2x HDMI + DisplayPort + miniDisplayPort
Iné náklon -5 / 30 stupňov, výškové nastavenie min. 11 cm, otáčanie +/- 45 stupňov, pivot, min.
4x USB 3.0 port v tele monitora, podpora VESA 100x100

Verejný obstarávateľ má zároveň za to, že sa jedná o bežne dostupný tovar, nie len u dodávateľov ale aj
v internetových obchodoch.
Ak uchádzač došiel k presvedčeniu, že uvedené parametre smerujú k jednému konkrétnemu
výrobku/výrobcu, samozrejme umožňujeme predložiť ekvivalent, ktorý však musí mat rovnaké alebo
vyššie výkonnostne parametre

Zároveň verejný obstarávateľ upravuje technickú špecifikáciu pre položky č. 2 Monitor – nasledovne:

2. Monitor
Názov

Požadované parametre pre 1 zariadenie

Technológia

LCD s LED podsvietením, IPS

Uhlopriečka

min. 27''

Jas

min. 350 cd/m2

Kontrast

min. 1000:1

Odozva GTG

max. 4 ms

Rozlíšenie
obrazovky

min. 2560x1440

Úprava povrchu
obrazovky

Matná, pozorovacie uhly 178/178 stupňov

Iné

náklon -5 / 30 stupňov, výškové nastavenie min. 11 cm, otáčanie +/- 45
stupňov, pivot, min. 4x USB 3.0 port v tele monitora, podpora VESA
100x100

Vstupné porty

2x HDMI + DisplayPort + miniDisplayPort

Priložené káble

miniDisplayPort to DisplayPort

Spĺňa certifikácie Energy Star 7.0, TCO 7.0, Epeat Gold
Záruka

minimálne 3 roky, výmena kus za kus, servis v autorizovanom servise
dodávateľa

Iné

vyhlásenie o zhode od výrobcu

Celkový počet
požadovaných
zariadení

25

Otázka č. 2.
Verejný obstarávateľ v dokumente „DNS IKT NCZI Opis predmetu vyzvy_4“, položka „Dokovacia
stanica pre notebook typ I“ uvádza nasledovnú požiadavku:
Výkon napájacieho adaptéra min. 125 W
Verejným obstarávateľom požadované zariadenie (notebook a periférie) dokáže byť plnohodnotne
napájané aj prostredníctvom zariadenia s nižším výkonom ako je vymieňovaných min. 125 W.
Záujemca si dovoľuje upozorniť verejného obstarávateľa, že ním požadovaná minimálna hodnota
125 W je nastavená účelovo, teda dokáže ju splniť opäť len konkrétne zariadenie konkrétneho výrobcu,
čím dochádza k porušeniu povinnosti uplatňovania princípov verejného obstarávania, konkrétne
princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie hospodárskych
subjektov vo verejnom obstarávaní.
S ohľadom na uvedené žiadame verejného obstarávateľa, aby v súlade s vyššie uvedenými princípmi
upravil technickú špecifikáciu predmetu zákazky pre požadovaný parameter „Výkon napájacieho
adaptéra“ na hodnotu: minimálne 90 W, ktoré plnohodnotne zabezpečia plnú funkčnosť celého
požadovaného riešenia (notebook, monitor a periférie).
Odpoveď č. 2.
Verejný obstarávateľ, trvá na výkone napájacieho adaptéra min. 125 W a to z dôvodu, že potrebuje
zabezpečiť adekvátne napájanie viacerých grafických monitorov pripojených k jednému notebooku, pre
zabezpečenie plynulej práce vybraných zamestnancov. Napájanie 90W nezabezpečí požadované
v plnom rozsahu a spôsobuje výpadky obrazu monitorov.
Prax ukázala, že dokovacia stanica s napájaním 90W vykazuje výpadky monitorov.
Taktiež verejný obstarávateľ zohľadnil, že v požadovaných dokovacích staniciach s napájaním min.
125 W môže v prípade potreby, rozšíriť dokovaciu stanicu o externú grafickú kartu, ktorú je možné
pripojiť cez USB – C, ktorá je súčasťou len výkonnejších dokovacích staníc.
Ak uchádzač došiel k presvedčeniu, že uvedené parametre smerujú k jednému konkrétnemu
výrobku/výrobcu, samozrejme umožňujeme predložiť ekvivalent, ktorý však musí mat rovnaké alebo
vyššie výkonnostne parametre

Nakoľko nastala zmena technickej špecifikácie, avšak nejedná sa o podstatnú zmenu predmetu zákazky,
lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ predlžuje do 10.2.2021.

