
 

 
Zadavatel:  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 
Sídlo:    Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
IČ:    47114321 
Veřejná zakázka: „Rámcová smlouva na nákup kancelářské techniky a SW 2021“ 
Ev. č. zadavatele:  OZP-VZ-2021-017 

 
V Praze dne 16. 2. 2021 

 
Odpověď na dotazy 

 
Výše uvedený zadavatel obdržel dne 15.2.2021 následující dotaz k nadepsané veřejné 
zakázce. 
 
Dotaz: 
 
„Dobrý den, 
 
prosím o doplňující informaci k plnění, přílohy uvedené zakázky, konkrétně název položky. V 
dokumentu „Vyzva_k_podani_nabidky.pdf“ je v bodě č. 7 Další podmínky stanovené 
zadavatelem, bod č. 1 stanovuje „Zadavatel nepřipouští variantní řešení“  - znamená to, že 
zadavatel nepřipouští varianty nabídky, ale náhrada položek nabídky je připuštěna? 
 
Např. první položka určitě nebude dostupná během 24 měsíců, tzn. může být v průběhu plnění 
změněna. 
 
První položka má zavádějící označení W1A30A  = HP LaserJet Pro MFP M428fdw, v popisu 
položky je ale model M428dw ( W1A28A ), který je ale nepoměrně levnější.“ 
 
 
Odpověď na dotaz: 
 
Náhrada položek v nabídce na plnění této veřejné zakázky není připuštěna. Jak je uvedeno 
v čl. 3 výzvy k podání nabídek ze dne 12.2.2021, „Uchazeč je povinen vyplnit návrh smlouvy 
včetně jejích příloh na místech označených zelenou barvou. Jinak uchazeč nesmí do návrhu 
smlouvy a jejích příloh zasahovat. V opačném případě může být jeho nabídka z výběrového 
řízení vyřazena.“   
 
Po uzavření rámcové dohody na nákup kancelářského hardware a software (dále jen „rámcová 
dohoda“) je zadavatel oprávněn v rámci poptávání dílčích plnění na základě rámcové dohody 
poptávat i plnění odlišná od těch konkrétně uvedených v cenové nabídce (viz čl. III. odst. 2 
písm. b) návrhu rámcové dohody). Pokud tedy některá položka bude dlouhodobě nedostupná, 
může zadavatel v rámci výzvy k podání nabídky na dílčí kupní smlouvu poptat jinou, funkčně 
obdobnou položku. 
 
Ohledně označení položek v cenové tabulce zadavatel uvádí, že směrodatné je vždy pouze 
produktové číslo.    
 
S pozdravem  

 
 Ing. Petr Valchář 

ředitel úseku informatiky 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 


		2021-02-16T13:00:16+0100
	Ing. Petr Valchář




