VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
275 20 536

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:

Rozšíření diskového úložiště
Otevřené nadlimitní řízení
Dodávky
Z2020-012325

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 18. 5. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 7. 5. 2020 následující dotaz, na který podává
níže uvedené vysvětlení.

Dotaz:
Zadavatel v ZD stanovuje, že „veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ“ a že „předmět
veřejné zakázky je pořizován jako jeden technicky a funkčně kompletní celek“.
Zadavatel současně požaduje rozšířit již provozovaná disková pole DELL Compellent SC4020 SSN 55680/55681 tak, aby
„aby nabízené řešení bylo plně kompatibilní se stávajícími HW a SW prostředky a aby byly bez omezení nebo
uživatelského ztížení zachovány veškeré funkce, které HW a SW prostředky nabízí“. Žádné jiné řešení, než od
společnosti DELL, přitom popsanou kompatibilitu nemůže splňovat.
Plně rozumíme ekonomickému aspektu zadavatelova rozhodnutí rozšířit stávající řešení a nepořizovat řešení zcela
nové, ovšem již nerozumíme tomu, že právě z ekonomického hlediska nerozdělil VZ na části dle § 101 ZZVZ. Minimálně
v Části 1 - SAN switche má totiž zadavatel možnost získat i jiné nabídky, než od dodavatelů nabízejících produkty DELL
tak, jako v Části 2 a 3 ZD, neboť předmět Části 3 ZD může být plněn i více výrobci při současném zachování kompatibility
se stávajícím diskovým řešením na bázi produktů DELL. Tyto SAN switche vyrábí vícero výrobců na základě OEM licencí,
tj. vícero výrobců nabízí v podstatě totožné zařízení – je tak irelevantní, zda bude dodán produkt DELL, HPE, IBM,
LENOVO, HITACHI aj., neboť vždy se bude jednat o stejný OEM produkt.
Žádáme zadavatele, aby v rámci principu řádného hospodaření rozdělil VZ na části ve smyslu § 101 tak, aby do Části 1
ZD mohli podávat nabídku i dodavatelé, kteří nabízejí produkty jiných výrobců, než je DELL.
V případě, že zadavatel tento návrh zamítne, poté ho žádáme o uvedení závažných a objektivních důvodů pro takový
úkon, neboť má za následek překážku účasti v ZŘ pro dodavatele, kteří by jinak byli s to předmět Části 1 ZD úspěšně
realizovat. (Argument, že předmět VZ je pořizován jako jeden technicky a funkčně kompletní celek v popsaném případě
OEM produkce nelze považovat za relevantní.)
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Odpověď zadavatele:
Záměrem zadavatele je nakoupit, instalovat a spravovat předmět plnění jako jeden funkční a nedělitelný celek, a to
z hlediska efektivity správy ICT prostředků, z hlediska jednotného uplatňování záruk a nedělitelnosti odpovědnosti za
HW a SW prostředky včetně jejich servisní podpory.
Zadavatel zvážil s péčí řádného hospodáře ekonomické a technické aspekty plnění předmětu veřejné zakázky jako
jednoho funkčního a nedělitelného celku, kdy toto řešení je pro zadavatele optimální z hlediska







montáže, oživení a technické pomoci,
jednotné a nedělené odpovědnosti dodavatele
efektivity správy ICT prostředků ve všech zadavatelových lokalitách,
jednotného a neděleného uplatňování záruk,
jednotného a neděleného uplatňování požadavků na servisní služby,
nedělitelnosti odpovědnosti za provoz HW a SW prostředků včetně jejich jednotné servisní podpory.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 29. 5. 2020 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
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