Pokyny k objednávání sestav PC a notebooků dle upravených
specifikací v roce 2016
Po dohodě s dodavatelem IT techniky na základě rámcových smluv na PC, monitory a notebooky
upřesňuji pokyny pro další objednávání.
U položek, které jsou předmětem výše uvedených smluv, došlo v poslední době ke změně některých
technických parametrů. Většinou se jedná o změnu procesoru nebo paměti zařízení. Všechny
nahlášené změny byly ze strany IT odborníků ve spolupráci s naším oddělením prokonzultovány a
odsouhlaseny. Problém nastává u nákupu full licence Windows k PC (viz níže) a u sestav pokročilých
notebooků 14“ a 15“, kde v tuto chvíli neexistuje (pravděpodobně dočasně) možnost dodání sestavy
s procesorem o výkonu min. 4500b (o něco méně výkonná verze však dosahuje téměř 4300b).
Díky ustanovení smlouvy (bod 3.6) máme možnost akceptovat tyto změny bez nutnosti uzavírání
dodatků. Jelikož se dá předpokládat, že obdobných změn bude přibývat, bylo po konzultaci s
externím právníkem domluveno následující:
1. Pokud bude objednávka obsahovat zařízení, u kterého došlo ke změně některého parametru
(v souladu s přílohou e-mailu), je na tuto změnu dodavatel povinen upozornit
objednávajícího.
2. Objednávající je povinen zkontrolovat, zda se jedná o nahlášenou změnu. Pokud ano, potvrdí
dodavateli dodání požadovaných položek se změněnými parametry.
3. Následně bude objednané zboží dodáno.
4. Dodavatel je dle smlouvy povinen na změny parametrů upozornit při každé objednávce.
5. Objednávající je povinen na toto upozornění reagovat a schválit ji, pokud se jedná o změny
uvedené v příloze.
Dále jsme byli upozorněni na problém s dodáním plné verze OS Windows pro PC. Na trhu v
současnosti dostupnou licenci Windows 10 není dodavatel schopen dodat za cenu uvedenou ve
smlouvě pro Windows 8. Navýšení ceny není možné. V případě, že budete chtít objednat tuto
položku, dodavatel Vás upozorní na to, že dodávka této položky není možná. Na základě této
informace od dodavatele máte možnost OS nakoupit na přímo (nebo na základě průzkumu trhu, v
souladu s opatřením rektora č. 288, podle výše předpokládané hodnoty).
Upozorňuji, že je nezbytně nutné na první nákup OS vystavit objednávku a od dodavatele obdržet emailem potvrzení o nemožnosti dodání. Bez tohoto potvrzení není možné nakupovat OS mimo RS.
Následující nákupy OS již budete moci nakupovat mimo RS.
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