Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1 podle § 99 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, k veřejné zakázce č. j. VZ31/2018
Na základě dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto vysvětluje a doplňuje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. j. VZ31/2018 s názvem: „Disková pole rozšíření“.
Dotaz dodavatele:
v kontextu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. VZ31/2018 - Disková pole –
rozšíření si Vás dovolujeme požádat o vysvětlení v následujících oblastech:
1) Zadavatel ve výběrovém řízení nespecifikuje, zda je požadováno zboží s lokální
podporou. Vzhledem k možnostem využíti evropského trhu, je možné detailněji specifikovat
požadavek na servisní podporu. Chápeme správně, že nabízený HW a servisní podpora
nabízená v rámci této veřejné zakázky má být přenosná bez dalších nákladů přímo na
výrobce a zadavatel má mít možnost požadovat plnění servisní podpory přímo výrobcem
HW, nikoliv pouze dodavatelem?
2) Zadavatel ve výběrovém řízení nespecifikuje, zda požadovaný HW má být určen pro
Český trh, či zda je možné dodat HW i v rámci alternativních distributorských kanálů?
Vzhledem k detailům uvedeným ve smlouvě, lze předpokládat, že HW by měl být z
oficiálního distribučního kanálu výrobce. Může zadavatel tento předpoklad potvrdit?
3) Bude o výše uvedených skutečnostech zadavatel požadovat předložení dokladů od
výrobce, tedy společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o. v rámci nabídky dodavatele?
4) Zadavatel v rámci zadávací dokumentace požaduje instalační práce, ale v rozpočtové
tabulce není pro oceňování uvedena samostatná položka. Chápeme správně, že instalační
práce mají být součástí ceny HW a servisní podpory?
5) Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje provedení instalace a konfigurace zboží do
prostředí kupujícího. Chápeme správně, že součástí dodávky jsou - fyzická instalace HW,
rozšíření diskového prostoru a rekonfigurace LUN na diskovém poli?
Odpověď zadavatele:
1) Nabízený HW a servisní podpora nabízená v rámci této veřejné zakázky musí být
přenosná bez dalších nákladů přímo na výrobce a zadavatel má mít možnost požadovat
plnění servisní podpory přímo výrobcem HW, nikoliv pouze dodavatelem.
2) Potvrzujeme, požadovaný HW musí být určen pro Český trh a musí být z oficiálního
distribučního kanálu výrobce.
3) Zadavatel požaduje, o těchto skutečnostech, předložení dokladů od výrobce.
4) Instalační práce mají být součástí ceny HW a servisní podpory.
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5) Fyzická instalace HW, rozšíření diskového prostoru a rekonfigurace LUN na diskovém
poli jsou součástí plnění této VZ.
Na základě výše uvedeného dotazu, zadavatel přistoupil k doplnění Zadávací dokumentace
v části C. – Zadavatel, přidání bodu m) ve znění: Zadavatel požaduje potvrzení od výrobce,
že je HW určen pro český trh a pochází z oficiálního distribučního kanálu výrobce. A s tím
související změna v části F. Zadávací dokumentace – Obsah nabídky.
Na základě tohoto doplnění zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 10. 12. 2018 v 11:00 hodin.
Příloha
AKTUALIZACE_Zadávací dokumentace
Mgr. Eliška Beluhová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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