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Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace
V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, obdržel zadavatel veřejné zakázky zadávané na základě
zavedeného „Dynamického nákupního systému na centrální dodávky mobilních
telefonů pro roky 2016-2019“ s názvem „DNS Mobilní telefony 1/2016“, č. j. MV4986/VZ-2013, žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dotaz č. 1
Dotaz:
Zadavatel v kupní smlouvě kapitola VII Záruka uvádí, že Vady, které kupující zjistí až
po převzetí zboží, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů
od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního
plnění v množství, druhu a jakosti dle této kupní smlouvy. Chápe uchazeč správně,
že při reklamaci zboží ho dostane na posouzení závady a v případě uznání
reklamace nesmí být provedena žádná oprava (i kdyby se mělo jednat o
zanedbatelné opravy), ale musí zboží vždy vyměnit za nový kus?
Pokud je odpověď na předchozí otázku ANO, tak uchazeč žádá o zodpovězení
otázky: Jak by měl uchazeč postupovat, pokud v případě reklamace zboží a jeho
požadavku na výměnu (v průběhu celé záruční doby 24 měsíců) vnikne nárok na
provedení výměny zboží, ale nabídnutý model již nebude
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v nabídce (životní cyklus telefonů se pohybuje mezi 6-12 měsíci) a nebude existovat
žádný ekvivalentní model?
Odpověď na dotaz
Na základě výše uvedené žádosti o dodatečné informace zadavatel upravuje znění
článku VII odst. 2 návrhu kupní smlouvy tak, že článek VII odst. 2 návrhu kupní
smlouvy po provedené úpravě zní:
Vady, které kupující zjistí až po převzetí zboží, je prodávající povinen odstranit
nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace. V případě, že nelze vady
odstranit ve stanovené lhůtě 30 kalendářních dnů nebo jsou-li vady neodstranitelné,
prodávající odstraní vady v uvedené lhůtě bezúplatně dodáním náhradního plnění
v množství, druhu a jakosti dle této kupní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravy zadávacích podmínek, prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek o 2 dny, tedy do 19. 5. 2016 do 10:00 hodin.
V příloze odpovědi je upravená kupní smlouva.
Ing. Stanislav Loskot
ředitel
za centrálního zadavatele
v z. Ing. Ondřej Ječný
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