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VYSVETLENIE ÚDAJOV UVEDENÝCH VO VÝZVE NA PREDLOŽENIE INDIKATÍVNEJ
CENOVEJ PONUKY ALEBO INEJ SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII
na dodávku tovarov

„Dodávka 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu (PHZ)“
vyhlásenej Výzvou na predloženie ponuky dňa 05.08.2022 v rámci prostredníctvom systému Josephine
na linke https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29573/summary

VYSVETLENIE:

Otázka č. 1:
Racky - Schválené podľa noriem EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Vymenované normy sú platné iba v USA. V Európe sa dátové rozvádzače vyrábajú podľa Európskych,
resp. medzinárodných technických noriem (napr.: IEC 60529, EN50600-2-4, EIA-310-D/E, IEC 60297-3100, IEC 60950, ISO/IEC 30129, EN 50310, RoHS).
Bude VO akceptovať zariadenia v súlade s Európskymi technickými normami, aj vzhľadom na to, že
zariadenia budú používané v SR (EÚ)?
Odpoveď:
Vo všeobecnosti platí, že pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na
predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu
platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v
ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné, pričom za ekvivalentnosť iných produktov ako
uvádzaných v opise predmete zákazky preberá zodpovednosť uchádzač. V prípade konkrétnych
technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto súťažných
podkladoch výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, môže
uchádzač v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný
ekvivalent.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa budú akceptovať aj Európske ekvivalentné normy pri zachovaní
štandardu EIA-310E, výrobcovia IT technológií môžu vyžadovať aj tento štandard.

Otázka č. 2:

PDU a senzory:
V špecifikácii sa viackrát spomínajú proprietarné technológie a parametre jedného konkrétneho výrobcu
(napr. EcoStruxure®, A-Link a podobne).
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Je možné dodať ekvivalentné technológie od iného výrobcu, ktoré budú spínať funkčnú a technologickú
stránku? (napr. DCIM software s rovnakými parametrami, RJ45 senzory prostredia a pod.?)
Odpoveď:
Ako bolo uvedené aj v predchádzajúcej odpovedi, môžu byť ponúknuté aj ekvivalenty so zachovaním
funkčnosti ako celku a kompatibilitu s vyššie spomínanými štandardami.

Otázka č. 3:

Kombinácia parametrov PDU, racky, senzory:
V špecifikáciách VO sú uvedené presné rozmery niektorých zariadení, ktoré opäť indikujú jedného
konkrétneho výrobcu.
Je možne verejnému obstarávateľovi ponúknuť PDU s jemne odlišnými rozmermi, ale rovnakou
funkcionalitou? (ako príklad, týka sa to aj rackov a senzorov v špecifikácii)
Odpoveď:
Odborný garant trvá na uvedených fyzických rozmeroch zariadení.
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