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Vysvetlenie č. 3
Otázka č. 1
V zmysle ustanovení návrhu kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje v bodoch 3.2, 3.3 a 5.3 potvrdiť
objednávku a dodať tovar určený v objednávke najneskôr do siedmich dní od doručenia objednávky.
Tento záväzok predávajúceho spolu s ďalšími ustanoveniami uvedenými v článkoch IX, X a XI
spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán.
Určite je už aj verejnému obstarávateľovi známe, že všetci výrobcovia zariadení s displejmi a
procesormi hlásia veľký nedostatok dielov a s tým súvisiace veľké meškanie dodávok produktov. Tento
problém je celosvetový a týka sa všetkých výrobcov.
Z tohto dôvodu nie je možné dodržanie požadovanej lehoty dodania hlavne pri notebookoch a
monitoroch.
Nie je to možné bez toho, aby záujemca nakúpil vopred dostatočné množstvo produktov. Lenže tie nikto
v požadovaných množstvách nemôže nakúpiť, kým nie je známy úspešný uchádzač a teda aj produkt,
ktorý bude v obstarávaní úspešný.
Navyše v súvislosti s ustanoveniami článku XI. je kupujúci oprávnený jednostranne navýšiť alebo znížiť
celkové množstvo dodaných tovarov v rozsahu +/- 30% zmluvnej ceny. Predávajúci sa teda vzhľadom
na problémy výrobcov, možnosť jednostranného navýšenia/zníženia celkového množstva tovarov a
možnosť uplatnenia sankcií kupujúcim dostáva do výraznej právnej neistoty.
Môže verejný obstarávateľ, na základe týchto všeobecne známych problémov s dodávkami prehodnotiť,
primerane predĺžiť požadovanú lehotu dodania a upraviť podmienky zmeny zmluvy?
Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ považuje podmienky kúpnej zmluvy za primerané a zodpovedajúce
potrebám verejného obstarávateľa. Z dôvodu zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže
verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 26 častí, aby umožnil predložiť ponuku čo najširšiemu
počtu kvalifikovaných záujemcov.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ trvá na podmienkach kúpnej zmluvy.
Otázka č. 2
Časť 2
Ultrabook
Na základe požadovanej technickej špecifikácie a predpokladanej hodnoty tejto časti predpokladáme,
že verejný obstarávateľ vychádzal pri určení vlastností produktu z nesprávneho zdroja informácií.
Sme presvedčení, že ultrabook v požadovanej maximálnej cene a s požadovanými technickými
vlastnosťami, ku ktorým patria 2 samostatné porty – USB-C a Thunderbolt, nie je na trhu dostupný.
Sú však internetové obchody, ktoré tento údaj uvádzajú nesprávne – ako dva rôzne porty. V skutočnosti
ide o jeden port USB-C, ktorý má aj funkcionalitu Thunderbolt.

Žiadame preto verejného obstarávateľa, aby si informáciu o samostatnom USB-C a samostatnom porte
Thunderbolt v požadovanom ultrabooku overil priamo u výrobcu, nie v internetových obchodoch, kde
často dochádza k chybám pri uvádzaní technických špecifikácií.
Odpoveď č. 2
Verejný obstarávateľ bude pri uvedenej položke akceptovať nasledovnú technickú špecifikáciu
portov - min. 2 x USB-C port, z toho min. 1 port spĺňajúci štandard Thunderbolt.
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