VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 28
dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)
Název veřejné zakázky:

DODÁVKA PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
PRO RESORT MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Zadavatel:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

VZ_2017_0032

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Č. j. SPCSS- 03670/2018

Druh veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení
§ 60 ZZVZ
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Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO:
03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel v níže uvedeném termínu
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost
zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle
§ 98 ZZVZ, resp. změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení
zadávací dokumentace“).
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu
zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 28
(obdržena dne 8. 10. 2018)
Dotaz 1:
1. K nejasnému vymezení počtu a ocenění požadovaných licencí Microsoft CAL
Zadavatel v čl. 2.3 zadávací dokumentace uvádí, že součástí plnění Veřejné zakázky má být
dodávka licencí Microsoft CAL „level A“. Současně Zadavatel specifikuje v čl. 2.1 zadávací
dokumentace celkový počet uživatelů 26.559 a to v následující struktuře uživatelských rolí
u jednotlivých OSS a u Zadavatele:

K povinnosti dodat licence Microsoft CAL se Zadavatel vyjádřil v rámci odpovědi č 15, uvedené ve
vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 dne 23. 1. 2018, když k dotazu na licence Microsoft CAL
uvedl: Předmětem plnění a tedy i nabídkové ceny musí být veškeré licence potřebné pro dodání a
provoz řešení RPIS.
Upravená zadávací dokumentace však nestanovuje, pro jaké role uživatelů Zadavatel licence
CAL požaduje. Současně není výslovně uvedeno, že by se měly týkat veškerých uživatelů, tedy
být obsahem nabídky v počtu 26.559 jednotek.
Licenční politika společnosti Microsoft je otázkách licencí CAL relativně netransparentní a umožňuje
vícero různých výkladů. Oficiální (závazný) výklad přitom není oprávněna poskytnout česká
pobočka společnosti Microsoft, když tuto úlohu plní výhradně speciální oddělení irské pobočky
Microsoft v Dublinu.
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Pokud bude počet licencí CAL záležet na svévolné úvaze jednotlivých uchazečů o Veřejnou zakázku,
mohou se jejich nabídky lišit v obsahu nabízeného plnění o desítky tisíc licencí Microsoft CAL, což
může mít dopad do ceny v řádu jednotek až desítek milionů korun. Event. Nesprávnost licenčního
nastavení však může jít na vrub Zadavatele.
Dodavatel žádá o vysvětlení zadávací dokumentace v těchto ohledech:
V jakém konkrétním (vyjádřeno číslem) počtu a pro jaké role uživatelů mají být licence
Microsoft Windows Server User CAL „level A“ součástí nabídky?
Do jaké položky Tabulky pro hodnocení nabídkové ceny mají být licence MS Windows Server
User CAL zahrnuty?
Do jaké položky Tabulky pro hodnocení nabídkové ceny mají být licence MS Windows Server
User CAL zahrnuty pro případ tzv. „Nových licencí“?

Informace zadavatele
Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel rozhodl, že licence Microsoft Windows
Server User CAL nejsou součástí plnění předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto
skutečnost nebudou licence Microsoft Windows Server User CAL součástí nabídkové ceny.
Zadavatel s ohledem na změny provedené v rámci tohoto písemného Vysvětlení zadávací
dokumentace rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 26. 10. 2018 do 10:00 hod.
Otevírání nabídek v listinné podobě bude zahájeno dne 26. 10. 2018 od 10:30 hodin.

V Praze

Mgr. Jakub
Richter

dne

11. 10. 2018

Digitálně podepsal Mgr. Jakub Richter
DN: c=CZ, cn=Mgr. Jakub Richter, o=Státní
pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.,
ou=Úsek právních služeb, title=Ředitel úseku,
givenName=Jakub, sn=Richter,
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Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
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