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Vysvetlenie č. 1
Otázka č. 1
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 pracovných 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.“
1. Môže verejný obstarávateľ, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ako aj v záujme dodržania
princípu transparentnosti, zosúladiť termíny „do siedmich pracovných dní“ a „do siedmich dní“?
Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ upravuje ustanovenie prvej vety bodu 5.3 Kúpnej zmluvy, ktoré po úprave znie:
„Dodávka požadovaného tovaru sa uskutoční v čase dohodnutom v objednávke, najneskôr do
siedmich pracovných 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
2. Pri trvaní zmluvy (lehote dodania tovaru) podľa čl. VI, bod 6.2 kúpnej zmluvy v dĺžke 3 mesiace 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:
a) 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 3 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).
b) Globálny trh s produktami informačno-komunikačných technológií (IKT) je v súčasnosti značne
ochromený neustále pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Celkový dopyt po tovare tak
značne presahuje výrobu, dodávky tovaru preto stagnujú a ich doba dodania sa neustále predlžuje.
Uzatváranie hraníc mnohých štátov v dôsledku pandémie, ako aj vyhlásenie núdzového stavu v našej
krajine, v značnej miere komplikuje prevoz tovaru na územie Slovenskej republiky, čo tiež výrazným
spôsobom vplýva na lehotu dodania predmetných zariadení.
Nakoľko na základe dostupných informácií distribútori v súčasnosti nedisponujú žiadnymi skladovými
zásobami požadovaného zariadenia, aktuálne dodacie lehoty distribútorov predmetného zariadenia sa
pohybujú v rozpätí minimálne 4 – 5 týždňov od záväzného objednania. Preto nie je z pohľadu
uchádzača v žiadnom prípade možné ani reálne dodať zariadenia v požadovanej lehote 7 dní odo dňa
doručenia objednávky.
Môže verejný obstarávateľ, s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti, 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 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.
Verejný obstarávateľ považuje podmienky predmetnej zákazky, ako aj zmluvné podmienky za
súladné s princípmi verejného obstarávania a trvá na stanovenej lehote dodania tovaru.

Príloha
1. Kúpna zmluva po vysvetlení.

