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Zákazka „Notebooky – 13“
vyhlásená v rámci DNS „IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave“

Vysvetlenie č. 1
Otázka č. 1
Vážený Verejný obstarávateľ, pri zákazke „Notebooky – 13“, uskutočnenej v rámci dynamického
nákupného systému „IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave“, v rámci dokumentu „Príloha č.3 –
Kúpna zmluva“, v článku III tejto zmluvy „Predmet plnenia zmluvy“, v bode 3.3 tejto zmluvy uvádza, že
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do „siedmych dní od doručenia objednávky“. Týmto si
však dovoľujeme Verejného obstarávateľa upozorniť na fakt, že nie je v žiadnom prípade možné aby
uchádzač riadne dodal požadovaný tovar v lehote, ktorú Verejný obstarávateľ stanovil. Z pozície
uchádzača nám prislúcha povinnosť Verejného obstarávateľa vopred upozorniť a oboznámiť so
súčasnou nepriaznivou situáciou s dodávkou Informačno-komunikačných produktov na európsky trh.
Neblahá situácia s hlbokým celoplošným nedostatkom predmetného typu tovaru je odpoveďou na
oslabenie fungovania výroby v dôsledku pretrvávajúcej Korona krízy. Fabriky, ktoré produkujú
informačno-komunikačné technológie vyrábajú vo výrazne obmedzenom režime. Globálny dopyt po
tovare tak výrazne presahuje výrobu, dodávky tovaru tak naďalej stagnujú a ich dodanie sa neustále
predlžuje. Uzatváranie hraníc mnohých štátov v dôsledku krízy taktiež v značnej miere komplikuje
prevoz tovaru na územie Slovenskej republiky.
Máme za to, že nie len globálna situácia ale predovšetkým vyhlásenie núdzového stavu v našej krajine
z dôvodu šírenia korona krízy je pádnym zákonným dôvodom na to, aby sa Verejný obstarávateľ
podnetom uchádzača o zmenu termínu dodania riadne zaoberal a dobu dodania tovaru, ktorý má
záujem obstarať zmenil. Týmto Verejného obstarávateľa výslovne žiadame aby dobu dodania, ktorú
stanovil, na základe uvedeného zmenil v navrhovanom rozsahu. Rovnako žiadame zrušenie zmluvných
pokút z omeškania plnenia predmetu zmluvy, ktoré Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.3 „Kúpna
zmluva“, v článku XI., v bode 9.1 a to v plnom rozsahu.
OTÁZKA: Vzhľadom na uvedené, bude Verejný obstarávateľ akceptovať dobu dodania požadovaného
tovaru v požadovanom náklade do 60 dní odo dňa prijatia objednávky?
Bude Verejný Obstarávateľ vzhľadom na uvedené akceptovať zrušenie zmluvných pokút z omeškania
plnenia predmetu zmluvy?
Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ upravuje lehotu dodania tovaru uvedenú v bode 3.3 písm. b) Kúpnej zmluvy
na dvadsať dní od doručenia objednávky. V prílohe prikladáme upravenú Kúpnu zmluvu.
Verejný obstarávateľ nemôže akceptovať navrhovanú lehotu dodania tovaru v dĺžke 60 dní, a to
najmä z dôvodu nastavenia použitia finančných prostriedkov z dotačných zdrojov, ktoré je v zmysle

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ďalších príslušných právnych
predpisov potrebné do konca kalendárneho roka použiť a vyúčtovať.
K požiadavke na zrušenia zmluvných pokút z omeškania plnenia predmetu zmluvy doplnil verejný
obstarávateľ do článku IX. bod 9.1 ustanovenie poslednej vety upravujúce dôvody vis maior
vylučujúce zodpovednosť za nesplnenie povinnosti. Nie je však možné vypustiť zmluvné pokuty
z omeškania v celom rozsahu, keďže omeškanie môže vzniknúť aj z iných dôvodov, ako z dôvodov
súvisiacich s pandémiou, resp. z dôvodov vis maior.
Otázka č. 2
Verejný obstarávateľ v dokumente „Kúpna zmluva“, čl. III, bod 3.3. uvádza:
„Predávajúci sa zaväzuje:
a) dodávať tovar podľa objednávok kupujúceho,
b) potvrdiť objednávku do dvoch pracovných dní od jej doručenia kupujúcim podľa bodu 5.1 a dodať
tovar do najneskôr do siedmich dní od doručenia objednávky,
c) dodávať tovary výlučne podľa špecifikácie uvedenej pri každom tovare v Prílohe č. 1 zmluvy.“
Súčasne, v čl. V., bod 5.3 kúpnej zmluvy verejný obstarávateľ uvádza:
„Dodávka požadovaného tovaru sa uskutoční v čase dohodnutom v objednávke, najneskôr do siedmich
dní od doručenia objednávky.“
Pri trvaní zmluvy (lehote dodania tovaru, ako je uvedené aj v časti IV. Výzvy na predloženie ponuky)
podľa čl. VI, bod 6.2 kúpnej zmluvy v dĺžke 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, sa verejným
obstarávateľom stanovené podmienky (t. j. dodanie tovaru do siedmich dní od doručenia objednávky,
a taktiež vyžadovanie dodania výlučne tovaru, uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy), javia ako mimoriadne
neprimerané, diskriminačné a nezohľadňujúce nasledovné skutočnosti:
1. Verejným obstarávateľom definované parametre ním požadovaného zariadenia identifikujú typ
zariadenia, ktoré je v rámci SR predávané prostredníctvom distribútorov. Na základe ustanovení kúpnej
zmluvy uchádzač predpokladá, že verejný obstarávateľ neplánuje zakúpiť / objednať celý predmet
zákazky naraz (jednorázovo), ale čiastkovo, prípadne, v súlade s čl. XI. kúpnej zmluvy, môže verejný
obstarávateľ pristúpiť k zvýšeniu / zníženiu celkového množstva objednaného tovaru; z uvedených
dôvodov uchádzač, ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, nedokáže vopred predikovať (na
dobu 5 mesiacov), či ním ponúkaný model zariadenia bude alebo nebude držať distribútor skladom po
celú túto dobu, rovnako ako nedokáže ovplyvniť ani skutočnosť, že výrobca môže predmetné
zariadenie počas tejto doby stiahnuť z trhu a ukončiť jeho výrobu, čím sa stane zariadenie
nedodateľným (pozn. uvedenú skutočnosť preukáže uchádzač vyjadrením výrobcu zariadenia).
2. Globálny trh IKT produktov je v súčasnosti značne ochromený neustále pretrvávajúcou pandémiou
ochorenia COVID-19. Vzhľadom na potrebu výroby jednotlivých komponentov zariadenia, resp.
konštruovania zariadenia ako celku mimo územia SR a jeho následnej dopravy na územie SR, nie je z
pohľadu uchádzača v žiadnom prípade možné ani reálne dodať zariadenia v požadovanej lehote 7 dní
odo dňa doručenia objednávky. Na základe dostupných informácií sa aktuálne dodacie lehoty
distribútorov predmetného zariadenia pohybujú v rozpätí 4 – 5 týždňov od záväzného objednania.
Môže verejný obstarávateľ, s prihliadnutím na vyššie uvedené informácie, ako aj v záujme
zabezpečenia princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a tiež vytvorenia
čestnej hospodárskej súťaže, prehodnotiť ním stanovenú lehotu dodania požadovaného zariadenia a
upraviť ju na novú hodnotu - dodanie tovaru do 5 týždňov odo dňa doručenia objednávky?
Odpoveď č. 2
Verejný obstarávateľ upravuje lehotu dodania tovaru uvedenú v bode 3.3 písm. b) Kúpnej zmluvy
na dvadsať dní od doručenia objednávky. V prílohe prikladáme upravenú Kúpnu zmluvu.

Verejný obstarávateľ nemôže akceptovať navrhovanú lehotu dodania tovaru v dĺžke 5 týždňov, a to
najmä z dôvodu nastavenia použitia finančných prostriedkov z dotačných zdrojov, ktoré je v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ďalších príslušných právnych
predpisov potrebné do konca kalendárneho roka použiť a vyúčtovať.

Otázka č. 3
Verejný obstarávateľ v dokumente „Kúpna zmluva“, čl. VIII, bod 8.6. uvádza:
„Kupujúci má právo v prípade zistenia akýchkoľvek vád dodaného tovaru na:
a) výmenu vadného tovaru za tovar nový, bezchybný, najneskôr do 3 dní od okamihu uplatnenia
zodpovednosti za vady,
b) odstúpenie od zmluvy v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho vymeniť vadný tovar za
bezchybný v stanovenej lehote alebo v prípade, ak objednávateľ požadoval v rámci jedného
kalendárneho mesiaca reklamáciu viac ako trikrát“
Kúpna zmluva je uzavretá v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“). Ustanovenie § 436 Obchodného zákonníka nedefinuje dobu, v ktorej je
predávajúci povinný vymeniť vadný tovar za tovar nový, z tohto dôvodu sa javí požiadavka verejného
obstarávateľa ako neprimeraná a nad rámec zákonného ustanovenia.
Môže verejný obstarávateľ zosúladiť svoju požiadavku, uvedenú v čl. VIII, bod 8.6, písm. a) kúpnej
zmluvy, so znením § 436 Obchodného zákonníka?
Odpoveď č. 3
Vzhľadom na to, že ustanovenie § 436 Obchodného zákonníka neupravuje lehotu na výmenu
vadného tovaru za nový, je nevyhnutné, aby uvedená lehota bola upravená v zmluve. Ak by uvedená
úprava lehoty absentovala, znamenalo by to, že predávajúci by nemal stanovenú žiadnu lehotu na
výmenu vadného tovaru.
Navyše, ustanovenie § 436 Obchodného zákonníka nepatrí v zmysle § 263 ods. 1 Obchodného
zákonníka medzi kogentné ustanovenia.
Na základe uvedeného verejný obstarávateľ uvádza, že bod 8.6 Kúpnej zmluvy je v súlade
s Obchodným zákonníkom a na jeho znení trvá.

Otázka č. 4
Verejný obstarávateľ v dokumente „Opis predmetu zákazky“ uvádza nasledovnú požiadavku:
DVD N
Môže verejný obstarávateľ, v súlade s princípom transparentnosti a pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností vysvetliť, resp. doplniť informáciu, či ním požadované zariadenie nemá disponovať DVD
mechanikou? Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj zariadenie, ktoré spĺňa všetky ostatné ním
vymieňované parametre, a ktoré zároveň DVD mechanikou disponuje?
Odpoveď č. 4
Verejný obstarávateľ uvádza, že uvedený parameter znamená, že pri dodávanom zariadení
nepožaduje, aby disponovalo DVD mechanikou.
Verejný obstarávateľ však bude akceptovať aj zariadenie, ktoré bude spĺňať všetky minimálne
požadované parametre a navyše bude disponovať aj DVD mechanikou.

Otázka č. 5
Verejný obstarávateľ v dokumente „Opis predmetu zákazky“ uvádza nasledovné požiadavky:
KEY-N A/N

Sken Prsta A/N
Čítač kariet A/N
Môže verejný obstarávateľ, v súlade s princípom transparentnosti a pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností vysvetliť, resp. doplniť informáciu, ako rozumieť významu „A/N“ – teda má alebo nemá
ním požadované zariadenie disponovať parametrami KEY-N, Sken Prsta a Čítačkou kariet?
Odpoveď č. 5
Verejný obstarávateľ uvádza, že pri dodávanom zariadení je na zvážení záujemcu, či dodávané
zariadenie bude disponovať uvedenými parametrami. Verejný obstarávateľ bude akceptovať
zariadenia s uvedenými parametrami, aj bez uvedených parametrov.

Otázka č. 6
Verejný obstarávateľ v dokumente „Opis predmetu zákazky“ uvádza nasledovnú požiadavku:
Systém WIN
Môže verejný obstarávateľ, v súlade s princípom transparentnosti a pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností vysvetliť, resp. doplniť informáciu, akú verziu operačného systému požaduje?
Odpoveď č. 6
Verejný obstarávateľ požaduje operačný systém Windows 10.

Verejný obstarávateľ ďalej oznamuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 28.10.2020,
14:00 hod.

Príloha
1. Kúpna zmluva po vysvetlení.

