Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce:
„Microsoft Software Assurance“

Dotaz:
V rámci výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace požadujete v bodě 6.2 prokázání
profesní způsobilosti prostřednictvím kompetence Microsoft Gold Windows and Devices.
Můžete přesně specifikovat rozsah a detailní rozpis požadovaných prací a počet hodin,
které jsou pro tento účel požadovány?
Pokud není možné tento rozsah a činnosti přesně specifikovat, žádáme o vypuštění této
podmínky ze zadávacího řízení, jelikož neodpovídá běžným postupům a zvyklostem pro dodání
licencí tohoto typu pomocí licenčního modelu MS EA. Požadovaná certifikace LSP již sama
o sobě garantuje znalost a odbornou úroveň Microsoft technologii a licenčních znalostí.

Odpověď:
Zadavatel požaduje certifikace přiměřené rozsahu a charakteru předmětu plnění veřejné
zakázky obvyklým způsobem tak, aby zajistil výběr kvalifikovaného dodavatele.
Vzhledem k tomu, že doba plnění zakázky je 3 roky, nelze dopředu stanovit rozsah a detailní
popis požadovaných prací a hodin. Z těchto důvodů si proto zadavatel, v souladu s § 100 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhradil možnou změnu
závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Zadavatel předpokládá
možné zadání dalších dodávek a služeb, shodných s předmětem plnění veřejné zakázky
„Microsoft Enterprise Agreement“. Případné dokoupení licencí, či poskytnutí technické
podpory, bude realizováno především ve výročních dorovnáních (tzv. „True Upech“), případně
dle potřeby v průběhu roku v případě technických obtíží (např. rychlé obnovení IT po
hackerském útoku, živelné katastrofě apod.).
Zadavatel předpokládá zadání těchto dodatečných dodávek nejpozději ve lhůtě 3 let od uzavření
smlouvy. Zadavatel není povinen výhrady změny závazku využít. Předpokládaná hodnota
vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku činí 72.000 EUR bez DPH.
Zadavatel tedy na podmínkách uvedených ve Výzvě k podání nabídky trvá.
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