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pracoviště Radniční 1148
Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MMFM 24937/2021
91.1
Bc. Ivo SZTWIERTNIA
558609292
sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz
19.02.2021

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

Zadavatel obdržel v pátek 19. 2. 2021 ve 14:29 podání následujícího znění:
Námitka proti postupu zadavatele
Zadavatel nepovažuje požadavek na OLP licenci za prvek omezující soutěž, nicméně umožnil
dodavatelům dodat levnější licence jiného typu. Tím znevýhodnil dodavatele, kteří doposud
pracovali s podmínkou „licence musí být zahrnuta pod stávající smlouvu s Microsoft Corporation“.
Zadavatel tím nepřímo vytvořil konkurenční výhodu firmám, které jsou v úzkém seznamu
prodejců. Tento seznam obsahuje jen pár preferovaných dodavatelů.
https://partner.microsoft.com/cs-cz/Community/microsoft-large-account-reseller
K zveřejní této informace, došlo dva dny před odevzdáním zakázky, což je v rozporu se zadávací
dokumentací. K prodloužení lhůty podání nabídky nedošlo. S tímto doplněním zadávací
dokumentace nesouhlasíme. Vnímáme to jako konkurenční výhodu.
Odpověď zadavatele:
Podání nelze považovat za námitku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, neboť se jedná o zakázku malého rozsahu.
Podání se týká požadavku zadavatele na SW licence. Zadavatel při nákupu výpočetní techniky
hodnotí nejnižší nabídkovou cenu, proto umožnění dodávky licencí v rámci nespecifikovaného
typu multilicenční smlouvy nepovažuje za jakkoli diskriminační podmínku, ale naopak za prvek
rozšiřující okruh dodavatelů.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 3. 2021, do 9:00 hodin.
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