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Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení
zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dne 25. 10. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho
dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:
Dobrý den,
Zadavatel stanovil termín pro dodání zboží do 50 dnů od účinnosti kupní smlouvy. Vzhledem
k celosvětovému nedostatku počítačových čipů je tento termín nereálný. Žádáme o
prodloužení termínu pro dodání na 120 dnů, aby bylo možné nabídnout odpovídající zboží.
Odpověď zadavatele:
Na základě žádosti jednoho z uchazečů o VZ zadavatel udělal následující změnu v ZD a v kupní
smlouvě:
"Termín pro dodání zboží do 50 dnů od účinnosti smlouvy" se mění na "Termín pro dodání
zboží do 120 dnů od účinnosti smlouvy". Mění se tedy bod 2.3 ZD.
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Zároveň se mění bod 8.1 ZD – Lhůta pro podání nabídek, na 11. 11. 2021 do 10 hod. Vzhledem
k tomu, že se mění podstatný údaj ZD a kupní smlouvy, a sice termín pro dodání zboží na 120
dnů od účinnosti smlouvy, prodlužuje se lhůta pro podání nabídek o plnou dobu ode dne
zveřejnění tohoto vysvětlení. Prodloužení termínu dodání zboží lze považovat za údaj, který
může ovlivnit okruh účastníků zadávacího řízení.
Pro přehlednost se v rámci tohoto vysvětlení zveřejňuje upravená Zadávací dokumentace a
Výzva k podání nabídek, a také Příloha č. 3 ZD a Výzvy - Návrh kupní smlouvy, ve kterých jsou
zohledněny a upraveny výše popsané změny.
V rámci zpracování nabídek využívejte pouze upravenou Přílohu č. 3 ZD a Výzvy, a respektujte
novou lhůtu pro podání nabídek.
Příloha:
-

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - úprava 25. 10. 2021
Příloha č. 3 ZD a Výzvy Návrh kupní smlouvy - úprava 25. 10. 2021
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