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Vysvetlenie č. 5
Otázka č. 1
Skutočne verejný obstarávateľ trvá na záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov na nižšie uvedené
zariadenia?
Kábel 1 až Kábel 7
Podložka pod myš 1 až Podložka pod myš 4
DVD médium 1 až DVD médium 2
Jedná o spotrebný materiál na ktorý výrobcovia poskytujú obmedzenú záruku od 6 do 12 mesiacov.
Pokiaľ verejný obstarávateľ na uvedenej záručnej dobe trvá, mohol by vysvetliť dôvody, pre ktoré
požaduje predĺženie záruky na spotrebný materiál na 24 mesiacov? Zároveň ho žiadame aby v prípade
spotrebného materiálu definoval podmienky záruky.
Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ opakovane uvádza, že trvá na záručnej doby v trvaní 24 mesiacov. Záujemca
má možnosť prípadnú potrebu predĺženia záruky poskytovanej výrobcom zohľadniť v predloženej
ponuke.
Dôvody požadovania záruky vyplývajú z postavenia verejného obstarávateľa ako verejnej vysokej
školy a z toho, že verejný obstarávateľ považuje uvedenú záručnú dobu za štandardnú.
Verejný obstarávateľ požaduje podmienky záruky v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Otázka č. 2
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie technickej špecifikácie položky ID 1241 - Monitor 4.
V technickej špecifikácii uvádzate požiadavku: Odozva 4ms.
Máme za to, že sa jedná o chybu v písaní a model spĺňajúci všetky požadované parametre, vrátane
odozvy 4ms na trhu nie je dostupný. Bude verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu odozvy 5ms?
Odpoveď č. 2
Verejný obstarávateľ opakovane uvádza, že v čase vykonania predbežného prieskumu trhu bol
uvedený model dostupný na trhu. Po preverení aktuálnej dostupnosti modelov verejný obstarávateľ
uvádza, že správny údaj je pre Parameter „Odozva (ms)“ je „5“ a model s hodnotou odozvy 5ms bude
akceptovať.

