Odpovědi zadavatele na dotazy uchazeče

Veřejná zakázka: Pořízení licencí MS Server, SQL Server a technická podpora
Systémové číslo: P21V00000033

Dotaz uchazeče č. 1:
v dokumentu Příloha č. 4 - Obchodní podmínky (Kupní smlouva).doc
v článku III odstavec 3:
3. Všechny nabízené výrobky musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně
závazných právních předpisů a z tohoto důvodu zadavatel požaduje při dodávce předložit prohlášení o
shodě výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky.
Dotaz: vzhledem k tomu, že nepoptáváte výrobky ale užívací práva (licence) je váš požadavek na
předložení prohlášení o shodě pravděpodobně nesplnitelný. Sdělte, prosím, zda na tomto požadavku
trváte.
Odpověď zadavatele:
Prohlášení o shodě nebudeme u licencí požadovat.

Dotaz uchazeče č. 2.
Dále v odst. 5 téhož čl. III. požadujete:
5. Součástí dodávky je předání následujících dokladů:
- návod k použití v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě (CD/DVD ve formátu *.doc,
*.rtf nebo *.pdf),
- doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem, k provádění
servisu,
- licenční ujednání k softwaru, pokud je součástí předmětu plnění,

Dotaz: Skutečně požadujete tištěné návody k licencím Microsoft? Oficiální návody k licencím Microsoft
v tištěné podobě neexistují. Můžete prosím upřesnit o jaký rozsah tištěných návodů máte zájem a
jakým způsobem je chcete doručit systémem E-ZAK, který je povinný pro předání nabídky?
Odpověď zadavatele:
Tištěné návody ani doklady osob o proškolení k provádění servisu nebudeme požadovat.

Dotaz uchazeče č. 3:
Jaký servis máte na mysli? Součástí poptávky žádný servis není - pouze součinnost v oblasti migrace
AD.
Odpověď zadavatele:
Servis u licencí nebudeme požadovat.

Dotaz uchazeče č. 4:
Na poptávaná uživatelská práva nelze žádné záruky poskytnout. Licence se dodávají "tak jak jsou".
Eventuální vady může odstranit výhradně vlastník poskytovaných práv - tj. společnost Microsoft a to
tehdy (pokud vůbec), kdy uzná za vhodné. Nikoliv tedy servisní technik dodavatel. Záruku lze
poskytnout pouze na eventuální nosiče - např. CD ROM. Sdělte prosím, zda skutečně trváte na
stávajícím znění odstavce VIII smlouvy
Odpověď zadavatele:
Souhlasíme, na licence tohoto typu nebudeme požadovat záruku.

Sdělení zadavatele:
V souvislosti s dotazy uchazeče a v návaznosti na odpovědi zadavatele, zadavatel upravil a zveřejnil
aktualizovanou Přílohu č. 4 – Obchodní podmínky (Kupní smlouva). Uchazeči tuto aktualizovanou
Přílohu č. 4 použijí ve své nabídce.
Vzhledem ke skutečnosti, že změna zadávacích podmínek v Příloze č. 4 je způsobilá rozšířit počet
uchazečů v zadávacím řízení, zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky do 30.3.2021 do 10.00
hod.

V Havířově dne 19.3.2021
Ing. Pavel Švarc

