Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2
Veřejný zadavatel – Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, IČO 27520536,
zapsaný v obchodním rejstříku – Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 2629 (dále v textu jen
„zadavatel“), zahájil dne 11. března 2021 zadávací řízení v nadlimitním režimu s názvem „Dodávka výpočetní
techniky 2021“.
Zadavatel obdržel dne 1. dubna 2021 žádost účastníka zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace
k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
v tomto znění:
Dotaz účastníka zadávacího řízení:
Po prostudování ZD není zcela jednoznačné kolik klávesnic se má nabízet a následně dodávat.
U položky počítač je požadována klávesnice - 400 ks Klávesnice s integr. čtečkou - 2000 ks PC All in One 30 až
100ks dle nabídky.
Z toho bych usuzoval na dodávku 2430 až 2500 klávesnic dle počtu All in One zařízení.
Ale v harmonogramu dodávky je uvedeno pouze 1570 ks, jakoby už klávesnice byly zahrnuty v požadavku na
počet klávesnic a u zařízení (počítač a All in One by již neměly být součástí. (2000–400 - 30)
Kolik klávesnic má obsahovat nabídka a následně dodávka?
Odpověď zadavatele
Rozsah dodávek včetně počtů jednotlivých dílčích položek plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací
dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technická specifikace) (dále jen „technická specifikace“).
Zadavatel z důvodu následného přerozdělení jednotlivých položek mezi svá jednotlivá pracoviště stanovil nejprve
celkový počet dodávaných položek. Konkrétně tak u položky „Klávesnice“ stanovil minimální počet 2000 kusů,
která se skládá z 400 kusů dodávaných jako součást položky „Počítač“, z 1570 kusů jako samostatně dodávaných
klávesnic a z minimálně 30 kusů dodávaných jako součást položky „PC All-in-One“ (přičemž maximálně lze
nabídnout až 100 kusů položky PC All-in-One).
2000 = 400 (Počítač) + 1570 (samostatně) + 30 (PC All-in-One).
Zadavatel zároveň upozorňuje, že výsledný možný počet dodávaných kusů položky „Klávesnice“ může být i vyšší,
maximálně však v počtu 2070 kusů, a to v případě, že účastník zadávacího řízení nabídne více kusů položky „PC
All-in-One“ dle čl. 3 zadávacích podmínek (Hodnoticí kritéria).
Pro vetší přehlednost zadavatel doplnil tabulku „Harmonogram dodání položek pro jednotlivá pracoviště“
v technické
specifikaci.
Upravenou
verzi
technické
specifikace
pod
názvem
Příloha
č. 2_TS_HW_NEMPK2021_06042021_upravená umístil zadavatel na profil zadavatele a starou verzi svěsil.
Zadavatel na základě výše uvedeného upravil i přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky, ve které
změnil popis počtu kusů položky „Klávesnice“ tak, aby reflektoval počet nabízených klávesnic v návaznosti na
nabídnutých položkách „PC All-in-One“. Upravenou verzi krycího listu nabídky pod názvem Příloha
č. 1_KL_HW_NEMPK2021_06042021_upravená umístil zadavatel na profil zadavatele a starou verzi svěsil.
Účastníci zadávacího řízení pro účely podání nabídek postupují dle podmínek stanovených v nové verzi
zadávacích podmínek. V ostatním zůstávají zadávací podmínky i dokumentace nezměněny.
Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 2 dny.
Aktuální lhůtu pro podání nabídek naleznou dodavatelé v elektronickém nástroji zadavatele na kartě veřejné
zakázky a rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a TED. Formulář změny byl do Věstníku veřejných zakázek a TED
odeslán dnešního dne.

