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1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné nabývání licenčních práv k produktům dle specifikace v příloze č. 4
této zadávací dokumentace (dále jen „Licence“) a poskytování dalších služeb po dobu 48 měsíců nebo do
vyčerpání částky 9,5 mil. Kč bez DPH, a to na základě rámcové dohody (dále též jen „rámcová dohoda“).
V rámci zadávacího řízení zadavatel vybere dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a s tím uzavře rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky. Rámcová dohoda tedy bude ve smyslu
ust. § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ uzavřena postupem bez obnovení soutěže. Ceny uvedené ve smlouvě na plnění
veřejné zakázky (rámcové dohodě) budou odpovídat nabídkovým cenám uvedeným v nabídce vybraného
dodavatele.
Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) – Vzorový
návrh rámcové dohody a v příloze č. 4 ZD – Formulář pro stanovení nabídkové ceny.
Pokud se v ZD vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, je dodavatel
oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v této ZD. V případě potřeby dodávek či služeb neuvedených v ZD, avšak dle
názoru dodavatele nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel
dodavatelům kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které
budou řešeny v souladu s ustanovením § 98 zákona. Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat
dodavatele o dodání prohlášení/garanci výrobce, že nabízený produkt splňuje definované vlastnosti.
CPV kódy:
48611000-4 - Balík databázových programů
48627000-9 - Balík programů pro operační systémy pracující v reálném čase
Vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 2 ZZVZ: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu
plnění veřejné zakázky v případě, že dojde k odstoupení zadavatele od rámcové dohody na plnění veřejné
zakázky z důvodu uvedeného v čl. IX. odst. 4, 5 nebo 7 přílohy č. 3 této ZD – Vzorový návrh rámcové dohody nebo
v případě, že dojde k výpovědi nebo k odstoupení zadavatele od rámcové dohody na plnění veřejné zakázky z
důvodů uvedených v ust. § 223 odst. 2 ZZVZ. V takovém případě je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu
na plnění veřejné zakázky s účastníkem, který se po provedeném hodnocení umístil jako druhý v pořadí za
vybraným dodavatelem, popř. s účastníkem, který se umístil jako třetí v pořadí, odmítne-li druhý v pořadí
rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky podepsat. Při změně dodavatele bude rámcová dohoda na plnění
veřejné zakázky uzavřena s nabídkovými cenami vybraného dodavatele.
2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 9.500.000,- Kč bez DPH.
Jedná se zároveň o maximální, nejvýše přípustnou cenu plnění této veřejné zakázky, do které je zadavatel
oprávněn předmět plnění čerpat.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění:

48 měsíců ode dne nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání finančního rámce 9.500.000,- Kč bez
DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve

Místo plnění:

sídlo zadavatele

4. OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1 Obchodní a platební podmínky, které jsou definovány v Příloze č. 3 této ZD – Vzorový návrh rámcové dohody,
představují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.
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Dodavatel je povinen doložit návrh smlouvy dle přílohy č. 3 této ZD – Vzorový návrh rámcové dohody, přičemž
není oprávněn činit jiné změny či doplnění návrhu rámcové dohody, s výjimkou údajů, které jsou výslovně
vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Návrh rámcové dohody dokládá v nabídce dodavatel v prosté kopii.
Návrh rámcové dohody musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně
oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc)
v nabídce.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako sdružení dodavatelů), návrh rámcové dohody musí být
podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny dodavatele,
kteří tvoří sdružení, nebo dodavatelem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně
zmocněn (vedoucí účastník sdružení).
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako sdružení dodavatelů), jsou dále povinni přiložit k nabídce
prostou kopii rámcové dohody, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen upravit návrh rámcové dohody v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a
to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.
Podáním nabídky na veřejnou zakázku dodavatel potvrzuje, že jím nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele
uvedené v této ZD.

5. KVALIFIKACE
5.1

Kvalifikační předpoklady a další požadavky zadavatele

Zadavatel v souladu s ust. § 73 ZZVZ požaduje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti, ekonomické a
technické kvalifikace.
Dodavatel musí v nabídce prokázat základní a profesní způsobilost, ekonomickou a technickou kvalifikaci
v následujícím rozsahu:
5.1.1

Splnění základní způsobilosti dle ust. 74 ZZVZ

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 ZZVZ ve spojení s ust. § 75 odst. 1 ZZVZ.
V souladu s ust. § 86 odst. 2 ZZVZ lze tyto doklady v nabídce nahradit čestným prohlášením. Dodavatel může pro
tento účel použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této ZD, které bude podepsáno osobou/osobami
oprávněnými jednat za dodavatele.
5.1.2

Splnění profesní způsobilosti dle ust. 77 odst. 1 ZZVZ

Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
V souladu s ust. § 86 odst. 2 ZZVZ lze tento doklad v nabídce nahradit čestným prohlášením. Dodavatel může pro
tento účel použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této ZD, které bude podepsáno osobou/osobami
oprávněnými jednat za dodavatele.
5.1.3

Splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dodavatele předložením
seznamu minimálně tří významných referenčních dodávek, realizovaných v průběhu posledních tří let před
zahájením zadávacího řízení.
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Za významnou referenční dodávku poskytnutou dodavatelem se s ohledem na předmět veřejné zakázky považuje
poskytnutí licencí k softwarovým produktům Microsoft SQL server a Microsoft Windows server.
Celková hodnota referenčních dodávek musí být v součtu minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH.

5.2

Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů

5.2.1

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.
Dodavatelé mohou požadované doklady nahradit předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 ZZVZ nebo
jednotným evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy od vybraného
dodavatele požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
pokud je již nemá k dispozici.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel
předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad musí být
předložen spolu s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným
do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady
o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
5.2.2

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5.2.3

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních
dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa
sociálního zabezpečení.
5.2.4

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může určitou část kvalifikace, prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli podle ust. § 83 odst. 1 ZZVZ předložit
•

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ,

•

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

•

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,

•

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento
požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b)
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a d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí tento dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel v souladu s ust. § 83 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby dodavatel a jiná osoba jejímž prostřednictvím
dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci dle ust. § 78 ZZVZ nesli společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
5.2.5

Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů nebo prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob zadavatel
v souladu s ust. § 84 ZZVZ stanovuje, že ekonomická kvalifikace musí být prokázána v celém rozsahu
samostatně jedním dodavatelem. U technické kvalifikace zadavatel žádná pravidla ve smyslu ust. § 84
ZZVZ nestanovuje.

5.2.6

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zápisu dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem
pro místní rozvoj dle ust. § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s ust. § 228 ZZVZ doklad prokazující
profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle ust.
§ 74 ZZVZ. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní
způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.

5.2.7

Předložení certifikátu
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Blíže viz ust. § 233 a násl. ZZVZ.

5.2.8

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu v souladu se ZZVZ a s touto ZD, může být
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v následujícím členění:
1. Nabídková cena za předpokládaný počet požadovaných licencí Windows Server a SQL Server Enterprise s
SA v Kč bez DPH
2. Nabídková cena navazujícího SA předpokládaného počtu licencí Windows Server a SQL Server Enterprise
za 12 kalendářních měsíců v Kč bez DPH
3. Cena 1 licence VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP v Kč bez DPH
Nabídkové ceny budou rovněž uvedeny v Krycím listu nabídky dle přílohy č. 1 této ZD a v návrhu smlouvy.
Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny konečné a nepřekročitelné, tj. zahrnující jakékoli případné dodatečné
náklady vybraného dodavatele.

Dodavatel je povinen uvést na Krycím listu nabídky celkovou nabídkovou cenu stanovenou dle přílohy č. 4 této
ZD.
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7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku bude prováděno dle ekonomické výhodnosti nabídek, a to v rámci níže
uvedených dílčích hodnotících kritérií.
Kritéria hodnocení

Váha

A

Nabídková cena za předpokládaný počet požadovaných licencí Windows Server a
45 %
SQL Server Enterprise s SA v Kč bez DPH

B

Nabídková cena navazujícího SA předpokládaného počtu licencí Windows Server a
SQL Server Enterprise za 12 kalendářních měsíců v Kč bez DPH

45 %

C

Nabídková cena 1 licence VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP v Kč
bez DPH

10 %

V rámci dílčích hodnotících kritérií A, B a C bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny za předpokládaný počet
požadovaného plnění dle výše uvedené tabulky, a to v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v souladu v čl. 6 této ZD.
Za výhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.
Dílčí hodnotící kritéria A, B a C budou hodnocena dle následujícího vzorce:

Počet bodů =

Nejnižší nabídková cena za předpokládaný počet požadovaného plnění
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Hodnocená nabídková cena za předpokládaný počet požadovaného plnění

Za nejvýhodnější nabídku v rámci dílčího hodnotícího kritéria bude považována taková nabídka, ve které účastník
získá nejvyšší celkový počet bodů.
Metoda hodnocení
Počet bodů získaných v rámci dílčích hodnotících kritérií bude vynásoben příslušnou vahou daného dílčího
kritéria, tj. 45 % u dílčího kritéria „Nabídková cena za předpokládaný počet požadovaných licencí Windows Server
a SQL Server Enterprise s SA v Kč bez DPH“, 45 % u dílčího kritéria „Nabídková cena navazujícího SA
předpokládaného počtu licencí Windows Server a SQL Server Enterprise za 12 kalendářních měsíců v Kč bez DPH“
a 10 % u dílčího kritéria „Nabídková cena 1 licence VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP v Kč bez
DPH“. Výsledné hodnoty v dílčích kritériích budou následně sečteny a hodnotící komise dle součtu těchto
výsledných hodnot sestaví pořadí nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka toho
účastníka, která v součtu hodnot získaných ve všech dílčích kritériích získá nejvyšší hodnotu. V případě rovnosti
hodnot bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka toho účastníka, která získala více bodů v rámci
dílčího kritéria A. (v případě rovnosti v kritériu A dále dle bodů v kritériu B, popř. C). V případě rovnosti bodů
v rámci všech dílčích hodnotících kritérií bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka toho účastníka,
která byla doručena dříve.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení. Podmínění nebo
uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či
formě, než které zadavatel stanovil.
8. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ
Přestože tato ZD vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději
8 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. V souladu s ust. § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ zadavatel
vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.
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Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím profilu
zadavatele v kartě této veřejné zakázky nebo do datové schránky zadavatele. Kontaktní osobou pro doručení
žádostí je Mgr. Milan Jelínek. V žádosti musí být uvedeny minimálně identifikační a kontaktní údaje dodavatele
a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.
9. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky lze podat výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele. Nabídky musí být podány nejpozději do 31. 5. 2021
do 10:00 hod. Na nabídku podanou později se pohlíží, jako by nebyla podána.
K podání nabídky je nutná registrace. Podrobné informace k podání nabídky jsou uvedeny na adrese:
https://zakazky.operatorict.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf

10. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
10.1.

Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídek

Dále popsané požadavky doporučuje zadavatel respektovat v zájmu transparentního průběhu zadávacího řízení.
10.2.

Způsob a forma zpracování nabídek

Nabídka se podává v písemné podobě elektronicky. S ohledem na omezení velikosti jednoho souboru, není
nutné, aby všechny dokumenty tvořící nabídku byly sloučeny do jediného souboru.
Nabídka a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce, vyměňované mezi dodavatelem
a zadavatelem budou psány v českém jazyce. Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle
právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém
se tento doklad vydává; tento doklad musí být předložen spolu s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, lze předkládat
rovněž v latinském jazyce.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele (právnické osoby), musí být podepsány
statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění doloženo v nabídce.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
10.3.

Požadavky na jednotné uspořádání nabídek

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla řazena takto:
1.

Krycí list nabídky – dodavatel použije přílohu č. 1 této ZD;

2.

Formulář pro stanovení nabídkové ceny – dodavatel použije přílohu č. 4 této ZD;

3.

Závazný návrh rámcové dohody podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele – dodavatel použije
přílohu č. 3 této ZD – Vzorový návrh rámcové dohody;

4.

Doklady prokazující splnění kvalifikace (doklady dle bodu 5.1.1 až 5.1.3);
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5.

Další dokumenty dle uvážení dodavatele.

11. INFORMACE O PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH
Obecné informace o tržních konzultacích
Zadavatel v rámci přípravy zadávacích podmínek provedl předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ.
Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní
konzultace, zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 věta druhá ZZVZ níže označuje tyto informace, identifikuje osoby,
které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem
předběžné tržní konzultace.
Osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely a podstatné informace, které byly obsahem
předběžné tržní konzultace
Dodavatel

Datum poskytnutí informací

1.3.2021

COMPUTER HELP, spol. s r. o.
IČO: 496 17 320
Sídlo: Blanická 16/553, 120 00 Praha 2
Dodavatel
Datum poskytnutí informací

1.3.2021

DNS a.s.
IČO: 25146441
Sídlo: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Datum poskytnutí informací
Dodavatel

8. 3.2021

Relicense AG
IČO: HRB 175 434
Sídlo: Carl-Benz-Str. 5, 82266 Inning am Ammersee, Nemecko
Předmět jednání
Zadavatel přistoupil ke konzultaci návrhu zadávací dokumentace s dodavateli se zaměřením na možnost jejích
úprav. Dodavatelé tak měli rámci jednání možnost vyjádřit se k jednotlivým částem zadávací dokumentace.
Předmětem jednání byly důvody, pro které se dodavatelé neúčastnili zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Poskytnutí MS licencí a software assurance“.
Označení informací, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací
Zadavatel na základě proběhlých předběžných tržních konzultací upravil zadávací dokumentaci v následujícím
rozsahu:
1. Přílohu č. 3 výzvy – Vzorový návrh smlouvy
úprava ujednání o licenci v čl. II. odst. 3
2. Příloha č. 4 výzvy – Formulář pro stanovení nabídkové ceny
Úprava počtu licencí SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Úprava typu licencí
12. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
11.1

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.

11.2

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu se ZZVZ.
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11.3

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

11.4

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

11.5

Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li to nezbytné pro
postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

11.6

Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.7

Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky této ZD,
včetně všech příloh.

13. PŘÍLOHY ZD
Nedílnou součástí této ZD jsou následující přílohy:
-

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

-

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti

-

Příloha č. 3 - Vzorový návrh rámcové dohody

-

Příloha č. 4 - Formulář pro stanovení nabídkové ceny

V Praze dne
Digitally signed by
Michal
Michal Fišer MBA
2021.05.03
Fišer MBA Date:
16:14:52 +02'00'

………………………………………………………….
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

Ing. Jan Ladin

Digitálně podepsal Ing. Jan Ladin
Datum: 2021.05.05 09:51:50
+02'00'

………………………………………………………….
Ing. Jan Ladin
člen představenstva
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