Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 podle ustanovení § 98 ve
spojení s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné
zakázce č. j. VZ27/2019
Na základě dotazů dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce realizované v nadlimitním řízení na
zavedení dynamického nákupního systému č. j. VZ27/2019 s názvem: „Dynamický nákupní
systém – Nákup mobilních telefonů“.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
Dobrý den,
při pročítání vzoru dílčí smlouvy jsme narazili na následující ustanovení:
VI. Jakost zboží a záruka
3. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu dodáním nového
zboží nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle
povahy vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do 10 dní od jejího oznámení
kupujícím. V případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo
dodáním chybějícího zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu
odstranit sám na náklady prodávajícího nebo odstoupit od smlouvy v odpovídajícím rozsahu.
Abychom se přiznali, setkáváme se poslední dobou u spousty zakázek s termíny na
reklamace, které je prostě nemožné splnit – v těchto případech by se vždy muselo jednat o
výměnu za nový kus i při jakékoli maličkosti, nicméně časově tohle řešit přes autorizovaný
servis je nereálné. Navíc to není ani pro nás ekonomicky výhodné.
Děkujeme za odpověď.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu dodavatele opětovně zhodnotil své požadavky
na bezplatné odstranění vad při dodávání nového zboží, resp. své požadavky na lhůtu 10
dnů při odstranění vady zboží její bezplatnou opravou.
Po důkladném zvážení zadavatel přehodnotil své požadavky a vyhověl požadavku
dodavatele. Výše uvedená lhůta je v nově aktualizované příloze č. 5 – Vzor dílčí smlouvy
změněna z původně požadovaných 10 dnů na 30 dnů. Tato nově aktualizovaná příloha je
zveřejněna spolu s tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 1 u předmětné
veřejné zakázky na profilu zadavatele a v systému JOSEPHINE.
Zadavatel pevně věří, že touto změnou již dává dodavatelům dostatečný prostor pro vyřízení
bezplatné opravy vadného zboží.
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Dotaz č. 2
Dobrý den,
děkujeme za zaslání informací k výběrovému řízení pro Český rozhlas. Rádi bychom se Vás
rovnou zeptali, zda znáte orientační množství jednotlivých typů zařízení, které budete chtít
odebírat?
Děkujeme a přejeme pěkný den.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:
Zadavatel bohužel neumí vzhledem ke své povaze velkého mediálního domu v současné
chvíli stanovit byť jen orientační množství odběru jednotlivých typů zařízení.
Konkrétní požadavky zadavatele jsou v čase velice proměnlivé v závislosti na aktuálních
potřebách zaměstnanců Českého rozhlasu.
Zadavatel bude své aktuální potřeby vždy konkretizovat v jednotlivých výzvách k dílčím
veřejným zakázkám.
Dotaz č. 3
Dobrý den,
děkujeme za oslovení, nicméně při každé podobné zakázce narazíme na stejný problém –
vzor dílčí smlouvy článek VI. Záruka odstavec 3 - odstranění vady do 10 dnů od jejího
oznámení kupujícím.
Pokud ve smlouvách nahradíte měsícem, což je klasická doba servisů výrobce, pak se
budeme účastnit rádi.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující informace:
Vzhledem k obsahové shodnosti s dotazem č. 1 si zadavatel na tomto místě dovoluje
odkázat na odpověď k dotazu č. 1.
Příloha č. 5 – Vzor dílčí smlouvy byl již aktualizován a daná lhůta pro bezplatnou opravu
zboží prodloužena z 10 dnů na 30 dnů.
Na základě tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 zadavatel
neprodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast. Lhůta pro podání žádostí o účast tak
zůstává v původním termínu, tedy do pondělí 23. března 2020 do 12:00 hodin.
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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