Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 775 851 775

V Brně, dne 10. 6. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Mobilní zařízení“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
I.
Zadavatel obdržel dne 9. 6. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 2:
„Neuvažuje zadavatel o upuštění požadavků certifikace EPEAT u poslední položky NTB17?
Jedná se prakticky o herní notebook. Tuto skupinu zboží výrobci notebooků neposílají k certifikaci EPEAT, tak jak
je tomu běžně u comercial notebooků.
Požadavek u této skupiny eliminuje prakticky všechny další výrobce ( ASUS, Lenovo, Acer, MSI Fujitsu, Toshiba ).
Nemůže tak dojít k hospodářské soutěži a zvyšuje se zadavateli poříizovací cena.“
Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:
V návaznosti na dotaz č. 2 zadavatel posoudil ustanovení znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace a rozhodl o
úpravě dotazovaného společného požadavku ve vztahu k položce NTB17, a to násl.:
Původní znění:
„Zařízení je v souladu s Nařízením Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain
Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEE 1680.1:2018 (Electronic Product Environmental Assesment
Tool)“
Nové znění:
„Zařízení je v souladu s Nařízením Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain
Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEE 1680.1:2018 (Electronic Product
Environmental Assesment Tool).
Uvedený standard není vyžadován u zařízení NTB17 - Větší notebook pro širší využití.“
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II.
Na základě výše uvedených změn zadavatel provedl úpravy v násl. přílohách zadávací dokumentace:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace
Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé
jsou povinni při zpracování nabídek z této aktualizované přílohy vycházet.
V návaznosti na poskytnutí tohoto Vysvětlení č. 2 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání
elektronických nabídek, a to o celou původní délku, tj. do 13. 7. 2021 v 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení
1) Aktualizovaná Příloha č. 1 – Technická specifikace
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……….…….……………..………………………………….
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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