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Vysvetlenie č. 2
Verejný obstarávateľ, Univerzita Komenského v Bratislave, vyhlásil verejné obstarávanie,
užšiu súťaž, na predmet zákazky „IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave“, zverejnené
vo Vestníku verejného obstarávania č. 271/2020 zo dňa 29.12.2020 pod značkou 45761 - MUT
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V rámci zriadeného dynamického
systému bola k predmetu zákazky „IKT zariadenia – 018“, časť 2 doručená žiadosť
o vysvetlenie.
Otázka č. 1
Dobrý deň,
týmto si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľ o vysvetlenie k nasledovnej otázke:
1. Verejný obstarávateľ v rámci verejnej zákazky „Stolné počítače – 018“, v časti č. 2 vo
vzťahu k položke „Stolný počítač 3“ prostredníctvom zriadeného online katalógu uvádza
technický popis položky. Uchádzač však na základe požadovanej technickej špecifikácie musí
konštatovať skutočnosť, že predmetný technický popis výhradne poukazuje len na jedného
konkrétneho Výrobcu. Uchádzač tak zdôrazňuje, že predmetný popis je diskriminačný a
výrazne limituje objem možností zariadení, ktoré môžu byť Verejnému obstarávateľovi
ponúknuté. Verejný obstarávateľ v rámci technického opisu uvádza rozsiahly súbor a počet
požadovaných typov konektorov, Uchádzač má však za to, že táto požiadavka je pre
zariadenie určené na bežnú administratívnu prácu neadekvátna.
Vzhľadom na uvedené, vyjme Verejný obstarávateľ pri položke „Stolný počítač 3“
požiadavku na port USB -C pri zachovaní všetkých ostatných parametrov? V prípade že
Verejný obstarávateľ naďalej na svojej požiadavke trvá, bude pri položke „Stolný počítač 3“
pri parametri „USB-C“ akceptovať USB- C redukciu, ktorá bude pri používaní suplovať
požadovaný USB-C port a to pri zachovaní všetkých ostatných požadovaných konektorov
voľných?
Vopred ďakujeme za odpoveď

Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke na port USB-C, pri ktorom bude akceptovať
USB-C redukciu.
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