Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
VZ:
„Poskytnutí MS licencí a software assurance“
zadávanou dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 11.01.2021 a 12.01.2021 níže uvedené
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 8. zadávací dokumentace (dále jen
„ZD“) tedy zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu
zadavatele.

Dotaz č. 4 ze dne 11.01.2021
„…nicméně ještě posílám informaci o tom, jak MS řeší oprávnění nákupu GOV licencí. Opravdu
splňuje Operátor ICT tyto podmínky?
-přeformulováno s ohledem na anonymitu dodavatele- Operátor ICT v minulosti uzavřel smlouvu
na dodávky MS Azure a zde není splněna podmínka GOV licencí.
– viz body 1-3 přiloženého dokumentu:
Pokud organizace spadá do některé z výše uvedených kategorií a vykonává činnost s cílem vytvářet
zisk, budou se na ni vztahovat následující další kritéria určující, zda bude organizace kvalifikována
jako oprávněný subjekt.
1.
Připadají výnosy/zisky výhradně organizaci státní správy (nebo také soukromým
podílníkům)?
2.
Je dotyčná organizace zproštěna daně ze zisků společnosti?
3.
Je organizace financována z více než 50 % organizací státní správy (tj. získává z komerčních
aktivit méně než 50 % svého financování)?“
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1. Ano, zadavatel v minulém roce uzavřel smluvní vztah na zajištění MS Azure, jednalo se však o
produkt „azure monetary commitment“, který umožňuje flexibilní nastavení výkonu a ceny.
GOV licence nebo spíše rámcová smlouva s Ministerstvem vnitra ČR produkt MS Azure umožňuje
pořídit, ale je u něj nutné fixní nastavení výkonu a ceny, což neodpovídalo požadavkům zadavatele.
2. Zadavatel splňuje podmínky pro pořízení GOV licencí, neboť tuto otázku již řešil v minulosti s
Ministerstvem vnitra ČR, kdy byl jako 100 % vlastněná městská společnost přímo ovládaná hl. m.
Prahou osloven k přistoupení k Rámcové smlouvě na pořízení produktů MS. K tomuto nedošlo z
interních důvodů v roce 2018 a v roce 2020 společnost požádala o přistoupení ke smlouvě následné.
Dotaz č. 5 ze dne 12.01.2021
„Prosíme o upřesnění, zda poptáváte cenu za licence bez Software Assurance nebo licence se
Software Assurance, případně prodloužení Software Assurance bez licence.“
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Zadavatel obdobný dotaz odpověděl v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – zadavatel
požaduje licence se službou SA. Rozumíme, že cena licence bude zahrnovat i SA a po třech letech
bude cena pouze za SA.

V Praze
Digitálně podepsal Ing. Jan
Ladin
Datum: 2021.01.12 14:36:09
+01'00'
_______________________________________

Ing. Jan Ladin
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