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Zákazka „IKT periférie a príslušenstvo - 04“
vyhlásená v rámci DNS „IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave“

Vysvetlenie č. 2
Otázka č. 1
Dobrý deň, verejný obstarávateľ pri zariadení "Reproduktory 1" v parametri "Počet kanálov" uvádza
hodnotu 43832. Žiadame týmto verejného obstarávateľa o vysvetlenie daného parametra, nakoľko
považujeme ním uvádzaný údaj za zmätočný.
Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ uvádza, že ide o zrejmú chybu v písaní, ktorá vznikla pri importovaní
elektronického katalógu z tabuľky v programe Excel. Správny údaj je „2.1“, ako je to možné vidieť aj
v popise danej položky.
Uvedený parameter bol upravený v základnom elektronickom katalógu.

Otázka č. 2
Vážený verejný obstarávateľ,
na základe výzvy na predloženie ponuky v rámci DNS Vás žiadame o vysvetlenie nižšie uvedených
skutočností:
1. Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ neuviedol počty ks pri jednotlivých položkách,
žiadame ho o doplnenie tejto podstatnej informácie. Týmto uchádzačovi znemožnil pripraviť
adekvátnu cenovú ponuku s ohľadom na PHZ, nakoľko uchádzač nevie presne určiť a ani nemá odkiaľ
zistiť koľko kusov z jednotlivých položiek požaduje verejný obstarávateľ. Je veľký rozdiel keď uchádzač
ponukuje 1 kus vs. 20 kusov danej položky.
2. Nakoľko katalóg položiek je neprehľadný a uchádzač musí pri každej položke rozkliknúť popis, aby
sa mu zobrazili technické parametre danej položky, čo je pre uchádzača nielen časovo náročné, ale
vyžaduje si aj maximálnu koncentrovanosť, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie technickej
špecifikácie v editovateľnom formáte excel príp. word.
Zároveň žiadame verejného obstarávateľa, aby doplnil technické parametre v katalógu položiek aj v
rámci výzvy nakoľko technické parametre sa po rozkliknutí popisu nachádzajú iba v súhrnom katalógu
položiek v rámci DNS.
3. Verejný obstarávateľ v prílohe č. 2 Kúpna zmluva, článok VIII, bod 8.1. uvádza:
„Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy - dodaný tovar je 48 mesiacov odo
dňa dodania tovaru.“
Nakoľko záručná doba 48 mesiacov na tovar je neštandardná a pri mnohých položkách výrobca
požadovanú záručnú dobu negarantuje žiadame verejného obstarávateľa o úpravu záručnej lehoty
podľa záručnej lehoty, ktorú poskytuje výrobca daného zariadenia.

4. V katalógu položiek v rámci výzvy č. 4 – IKT periférie a príslušenstvo nie je uvedená položka č. 1165
UPS batéria 1. V prípade, že verejný obstarávateľ opomenul danú položku, žiadame ho o jej doplnenie
do katalógu položiek v rámci tejto výzvy.
5. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na
predkladanie ponúk a to na 6.10.2020.
Odpoveď č. 2
K bodu 1 – Verejný obstarávateľ uvádza, že v zákazke sú definované požadované počty jednotlivých
položiek. Príslušné počty položiek sa záujemcovi zobrazia v časti/záložke „Ponuky a žiadosti“, a to
po rozkliknutí tlačidla +Nová ponuka. V prípade ďalších technických nejasností sú na stránke
prevádzkovateľa systému Josephine k dispozícii manuály alebo kontakt na technickú podporu
uvedeného informačného systému.
K bodu 2 – Elektronické katalógy predložené v zákazke sú plne v súlade s požiadavkami podľa § 50
zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na množstvo parametrov pri jednotlivých položkách,
ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ide o IKT, verejný obstarávateľ uvádza, že poskytnutie technickej
špecifikácie vo formáte word alebo excel by bolo podstatne neprehľadnejšie.
Technické parametre jednotlivých položiek sa záujemcovi zobrazia v časti/záložke „Ponuky
a žiadosti“, a to po rozkliknutí tlačidla +Nová ponuka. Nie je preto potrebné tieto informácie zisťovať
v súhrnnom katalógu.
K bodu 3 – Verejný obstarávateľ považuje požadovanú záručnú dobu za štandardnú a trvá na
požadovanej dĺžke záručnej doby.
K bodu 4 – Verejný obstarávateľ neopomenul zaradiť položku č. 1165 do aktuálne vyhlásenej
zákazky, ale plánuje ju kupovať neskôr, v rámci ďalších vyhlásených zákazok.
K bodu 5 – Vyššie uvedené nejasnosti vyplývajú z nedostatku predchádzajúcich skúseností
s použitím elektronického katalógu vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je toho názoru,
že uvedené nejasnosti dostatočne vysvetlil, čím umožnil záujemcom predloženie ponuky, a preto
trvá na lehote na predkladanie ponúk, ktorá bola uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk.

Otázka č. 3
V katalógu pri komponente "USB hub 7" sa v parametri "Typ male konektora" nachádza požiadavka
"1x USB-A 3.3" a v parametri "Typ female konektora" požiadavka "7x USB-A 3.3". Podľa našich
vedomostí typ male, resp. female konektora USB-A 3.3 neexistuje. Žiadame preto o vysvetlenie tohto
parametru.
Odpoveď č. 3
Verejný obstarávateľ uvádza, že ide o zrejmú chybu v písaní ktorá vznikla pri importovaní
elektronického katalógu z tabuľky v programe Excel. Správny údaj je „USB-A 3.2“.
Uvedený parameter bol upravený v základnom elektronickom katalógu.

Verejný obstarávateľ ďalej oznamuje, že upravuje požadovanú záručnú dobu v Kúpnej zmluve na 24
mesiacov. V prílohe prikladáme opravenú Kúpnu zmluvu.

Príloha
1. Kúpna zmluva po vysvetlení.

