Verejný obstarávateľ, KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač, 962 31 Sliač vyhlásil zverejnením Výzvy na
predloženie cenovej ponuky dňa 21.06.2021 prostredníctvom systému JOSEPHINE zákazku s
nízkou hodnotou s názvom „Aplikačný server“.
V nadväznosti na vyššie uvedené žiada záujemca o vysvetlenie súťažných podkladov k
predmetnej zákazke.
Otázka č. 1
Verejný obstarávateľ v bode 6. Trvanie zmluvného vzťahu Výzvy na predloženie cenovej ponuky
uvádza nasledovné:
„Termín dodania – do 14 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky“
Verejným obstarávateľom požadované zariadenie, nie je bežne dostupným tovarom (t. j. s
krátkou lehotou dodania), ale ide o zariadenie v špeciálnej konfigurácii, ktoré je potrebné
nakonfigurovať a vyrobiť v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.
Táto skutočnosť má výrazný vplyv na lehotu jeho dodania, nakoľko ide o zariadenie, ktoré sa
spravidla u oficiálnych distribučných kanáloch výrobcu nenachádza v štandardných okamžite
expedovateľných zásobách. Z tohto dôvodu sa verejným obstarávateľom stanovená lehota
dodania do 14 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky javí ako mimoriadne neprimeraná a
nezohľadňujúca vyššie uvedené skutočnosti.
Zároveň si dovoľujeme informovať verejného obstarávateľa aj o ďalšej skutočnosti, ktorá taktiež v
nemalej miere ovplyvňuje lehotu dodania ním požadovaného zariadenia.
Globálny trh IKT produktov je v súčasnosti značne ochromený neustále pretrvávajúcou
pandémiou ochorenia COVID-19. Určite je už aj verejnému obstarávateľovi známe, že všetci
výrobcovia týchto zariadení hlásia dlhodobý obrovský nedostatok komponentov a s tým súvisiace
veľké meškanie dodávok produktov; ide o problém celosvetový, ktorý sa týka všetkých výrobcov.
Z tohto dôvodu nie je reálne možné dodržať požadovanú lehotu dodania.
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 a primerane predĺžiť ním požadovanú
lehotu dodania na novú hodnotu - lehota dodania do 60 dní odo dňa doručenia písomnej
objednávky?
Za vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.

Odpoveď na otázku 1:
Vzhľadom na vyššie položenú otázku upravuje verejný obstarávateľ lehotu dodania na novú
hodnotu - lehota dodania do 30 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky. Verejný
obstarávateľ upravil túto lehotu s prihliadnutím na skutočnosť, že aplikačný server nutne
potrebuje pre svoju činnosť.

