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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Veřejná zakázka:
Evidenční číslo:
Druh veřejné zakázky:
Zadavatel:

Dodávka výpočetní techniky
P21V00000006
dodávky
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Dotaz č. 1

v návaznosti na odpovědi poskytnuté k nadepsané veřejné zakázce a ZD k zakázce žádáme o
vysvětlení zadávací dokumentace nadepsané veřejné zakázky: Pro distribuční programy spol.
Microsoft platí, že program, v jakém je licence dodávána, nemá zcela žádný vliv na funkcionalitu
produktu a určuje zpravidla výšku slevy podle množství odebíraných licencí. Výběr konkrétního typu
smlouvy musí náležet dodavateli, při splnění produktově neutrálně zadaných požadavků zadavatele.
Pro zadavatele je tedy neefektivní a kontraproduktivní vybírat smluvní model, když na trhu existují
varianty dodání, které by vedly k úplnému splnění požadavků zadavatele a mohly nabídnout
výhodnější cenu (je-li jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky). Mají-li důvody
pro výběr jakéhokoliv typu smlouvy spočívat v poskytnutí služeb, musí být požadované služby
specifikovány, aby je mohl soutěžitel dodat. Zároveň však upozorňujeme, že má zadavatel podle § 89,
odst. 5) a 6) zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost akceptovat také rovnocenné řešení. Další
informace jsou k některým smluvním modelům jsou k nalezení zde:
http://download.microsoft.com/download/1/f/5/1f5357dd-f7c8-4cc88c5f7f6b1569ecf0/transactional_licensing_comparison_chart.pdf Tímto výběrem konkrétní smlouvy
tak na základě výše řečeného dochází zcela jednoznačně k omezení hospodářské soutěže a takto
stanovený postup vede k přesvědčení, že jsou prolomeny principy rovného zacházení a
transparentnosti. Z těchto důvodů předkládáme: Dotaz č. 1: Trvá zadavatel na omezení hospodářské
soutěže tím, že trvá na dodávce produktů jedinou smluvní formou (OLP) a musí být zahrnuta pod
aktuální smlouvu s Microsoft Corporation, aniž by to mělo vliv na funkčnost poptávaného produktu, a
to bez připuštění alternativ?
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel nepovažuje požadavek na OLP licenci za prvek omezující soutěž, nicméně umožní
dodání rovnocenného řešení, tj. dodání licencí v rámci jiného typu multilicenční smlouvy
Microsoft. Zároveň zadavatel ruší požadavek na zahrnutí licence pod stávající smlouvu s Microsoft
Corporation.
Požadavky na SW MS Office:
95 ks Microsoft Office Standard 2019 v české jazykové mutaci určená pro vládní
organizace, města a úřady
Licence musí být přenosná (není vázaná na konkrétní zařízení)
Licence musí být trvalá (není omezena doba jejího používání)
Licence musí obsahovat právo downgrade (legálně instalovat starší verze software)
Licence musí být v rámci multilicenčního programu OLP
Smlouva musí umožnit poskytovat licence zřizovaným organizacím
Licence musí být zahrnuta pod stávající smlouvu s Microsoft Corporation
Licence může být v elektronické podobě

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928781/0100

