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Vysvětlení zadávací dokumentace č.5
„Dodávka switchů, vSAN a diskového pole pro PACS“
Vážení dodavatelé,
z pověření zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s., se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa, zastoupeným Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva, Vám dle § 98 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ”ZZVZ”), zasíláme vysvětlení zadávací
dokumentace k veřejné zakázce ”Dodávka switchů, vSAN a diskového pole pro PACS“.
Dotaz č.1
Zadavatel v návrhu smlouvy vyžaduje dle článku 6 – Kupní cena a platební podmínky v odstavci 6.2
za HW a SW uvést cenu vyjma ceny za technickou podporu. V článku 6.5 vyžaduje Zadavatel uvést
cenu za měsíční servisní podporu k HW produktům a dále v článku 6.6 za roční technickou podporu k
dodanému software ze strany jeho výrobce. Zadavatel vyžaduje cenu za HW podporu platit v
měsíčních intervalech a cenu za podporu SW v ročních intervalech.
K výše uvedenému uchazeč dodává, že výrobci nenabízejí možnost nacenit HW podporu v měsíčních
intervalech. Cena za HW podporu se nakupuje jako jednorázový balíček spolu s HW. Díky tomu jsou i
ceny za HW podporu výhodnější. Výše uvedený požadavek Zadavatele na placení podpory zavazuje
uchazeče nakoupit podporu dopředu a následně tuto podporu zpětně účtovat zadavateli, což je velmi
nevýhodné pro uchazeče.
Ohledně SW podpory je nákupní cena ovlivněna kurzem EUR/CZK. Opět pokud se podpora nakoupí
na 5 let dopředu, tak je toto z pohledu cashflow pro uchazeče velmi nevýhodné. Pokud se podpora
bude nakupovat na jednotlivé roky, není možno predikovat, jak bude cena ovlivněna kurzem koruny.
K výše uvedenému Žádáme Zadavatele o úpravu smluvních podmínek a zrušení podmínek placení
HW podpory na 5 let v měsíčních intervalech a SW podpory v ročních intervalech. Dále zadavatele
upozorňujme, že tento požadavek není ani v projektech, které jsou financovány z fondů Evropské
unie.
Odpověď zadavatele na dotaz č.1
Zadavatel trvá na stávajících smluvních, resp. platebních podmínkách dle článku 6 návrhu kupní
smlouvy a nebude je tedy ve smyslu výše uvedeného dotazu upravovat.
Zadávací dokumentace se nemění. Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu
zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese http://profily.proebiz.com/profile/27283518
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