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Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure prepayment
zadávanou jako nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 16. 11. 2021, níže uvedené žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 13. Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné
zakázce (dále jen „ZD“) a v souladu s ZZVZ tedy zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
Jakým způsobem hodlá Zadavatel řešit čerpání služeb třetích stran tzv. Marketplace, který není účtován
z Azure prepayment
Odpověď zadavatele
Zadavatel v případě potřeby a využití služeb třetích stran tzv. Marketplace, bude postupovat mimo
čerpání kreditů plynoucí z tohoto zadávacího řízení.
Dotaz č. 2
V bodě 2.4. Rámcové smlouvy Zadavatel uvádí: 2.4. Jednotky budou ze strany Objednatele čerpány
dle potřeby využívání Služby Objednatelem. Aniž by byla dotčena předchozí věta, souhlasí Smluvní
strany s tím, že minimální počet objednaných Jednotek za každých 12 měsíců trvání Dohody,
počítaných ode dne účinnosti Dohody, bude 100 Jednotek.
Myslím tím Zadavatel, že prvnotní objednávka bude v celkovém počtu 12x100 = 1200 jednotek?
Tento počet jednotek má být pouze na 12 měsíců nebo na 36 měsíců, tj. na platnost trvání smlouvy. V
případěn na 36 měsíců by to mělo být 3600 jednotek? Mohl by Zadavatel upřesnit počet jednotek pro
úvodní objednávku. V této souvislosti upozorňujeme Zadavatele, že úvodní objednávka je na 36 měsíců
(Placena předem nebo ročně po 1/3) a tedy i celkový počet jednotek musí bý dělitelný celkovým
počtem měsíců smlouvy, tedy 36.
Odpověď zadavatele
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Zadavatel při rozšiřování svého portfolia služeb nedokáže v současnosti explicitně určit výši první
objednávky. Dle ust. čl. 2.4 Rámcové dohody na zajištění a poskytnutí služeb Microsoft Azure
prepayment si zadavatel vyhradil minimální počet objednaných Jednotek za každých 12 měsíců trvání
Dohody, počítaných ode dne účinnosti Dohody, bude 100 Jednotek – v součtu tedy půjde minimálně o
300 kreditů za 3 roky (36 měsíců). Konkrétní počet jednotek bude odvislý od aktuálních interních
vnitřních potřeb.
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