VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Licence Microsoft Select Plus pro VŠB-TUO
dodávka
72268000-1
Dodávka programového vybavení
72222300-0
Služby informačních technologií
48000000-8
Balíky programů a informační systémy

Název zakázky:
Druh zakázky:
CPV zakázky:

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum informačních služeb (dále také CIS)
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
619 89 100
CZ61989100
Ing. Michalem Slámou – ředitelem CIS
Bc. Marie Kubešová, tel: +420 597325602,
e-mail: marie.kubesova@vsb.cz
https://zakazky.vsb.cz/
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Preambule
Tato výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s ostatními závaznými právními předpisy.
Práva a povinnosti neuvedené v tomto dokumentu se řídí zákonem.
Zadávací řízení je vyhlášeno v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona. Písemná komunikace mezi
zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky a to prostřednictvím elektronického nástroje nebo
datové schránky. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) stanoví, že nabídky je možné v
zadávacím řízení podávat pouze elektronicky, tak jak je dále upraveno v zadávací dokumentaci. Zadavatel
v této souvislosti upozorňuje, že veškerá podání, která by dodavatel vůči zadavateli v rámci tohoto
zadávacího řízení činil v listinné formě, jsou v souvislosti s výše uvedenými podmínkami zadávacího řízení
vůči zadavateli neúčinná.
Plnění z této veřejné zakázky může být financováno z různých Operačních programů, ze kterých zadavatel
čerpá, nebo bude čerpat podporu.

ODDÍL I
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Článek I
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou dodávky softwarových produktů licenčního programu
Microsoft Select Plus pro vzdělávání na základě Rámcové smlouvy Microsoft Select Plus uzavřené mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zástupcem společnosti Microsoft Corporation pro
Českou republiku a zajištění dalších souvisejících služeb:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

poskytování technické podpory telefonické a e-mailové v neomezeném rozsahu,
konzultace a poradenství k problematice licenční politiky,
distribuce a aktualizace instalačních médií v sídle objednatele,
zajištění přístupu k zákaznické sekci licenčního portálu
administrace smlouvy, tj. vedení SW evidence, zajištění celních záležitostí, zpracování přehledu
licencí,
pravidelné zasílání aktuálního ceníku e-mailem kontaktní osobě objednatele,
poskytování služby Help Desk (Hot Line) v rozsahu od 8:00 do 17:00 hodin v pracovních dnech.

Licence budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
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Pokud jsou v této zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze
pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky
obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona.
Předpokládaná hodnota a současně také maximální hodnota veřejné zakázky činí 4 990 000 Kč bez
DPH (tj. 6 037 900Kč s DPH)
Místo plnění VZ: sídlo zadavatele.
Doba plnění VZ: od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání stanovené maximální
hodnoty veřejné zakázky.
Článek II
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy k podání nabídek a je spolu s výzvou dostupná na adrese:
https://zakazky.vsb.cz/.

Článek III
Lhůta pro podání a zpřístupnění nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí 22. 5. 2020 v 9:00 hod., přičemž po uplynutí lhůty pro podání nabídek
proběhne jejich zpřístupnění.
Zpřístupnění nabídek je neveřejné.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
.

Článek IV
Způsob podání nabídky
Nabídky je možné předkládat pouze elektronicky, pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
https://zakazky.vsb.cz/ .

Článek V
Požadavky na prokázání kvalifikace
Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona
předložením níže uvedeného dokladu:
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•

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje nebo živnostenské oprávnění, pokud dodavatel v obchodním rejstříku
nebo v jiné obdobné evidenci není veden.

Dodavatel může nahradit požadovaný dokument jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel upřednostňuje prokázání kvalifikační způsobilosti formou odkazu na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy, tedy odkaz na internetovou stránku obsahující požadovaný
dokument, například internetovou stránku obchodního rejstříku.

Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže dodavatel tím, že je držitelem
certifikace Licensing Solution Partner (LSP) společnosti Microsoft.
Tento požadavek je považován za splněný, pokud je účastník zadávacího řízení uveden jako odpovídající
partner na webu společnosti Microsoft, tj., https://partner.microsoft.com/cs-cz/Community/microsoftlarge-account-reseller, nebo pokud předloží v nabídce odpovídající doklad o partnerství vydaný společností
Microsoft Ireland Operations Limited.

Článek VI
Pravidla pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle § 114 zákona.
Zadavatel stanovuje následující kritérium hodnocení:
Nejnižší nabídková cena, kterou uchazeč uvede formou procentuální slevy z ceníku produktů Microsoft
Select Plus
váhový faktor 100%.
Účastníci zadávacího řízení budou seřazeni podle výše procentuální slevy z ceníku.
Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejvyšší procentuální slevou z ceníku produktů Microsoft Select Plus.

ODDÍL II
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Článek VII
Technické podmínky
Technické podmínky veřejné zakázky: jsou uvedeny v návrhu smlouvy, jenž je přílohou č. 1 této
zadávací dokumentace a výzvy.
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze
pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky
obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona.
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Článek VIII
Prohlídka místa plnění
Zadavatel, s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky, prohlídku místa plnění nestanovuje.
Článek IX
Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní,
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud
není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle
předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle předchozího odstavce.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo
nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních
dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání
nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,
postupuje podle § 99 zákona.
Jelikož je celá zadávací dokumentace volně přístupná na profilu zadavatele, zadavatel nezná a ani znát
nemůže údaj o tom, kteří dodavatelé využili neomezeného dálkového přístupu k zadávací dokumentaci
a nezná tedy ani všechny adresy, na které by měl poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel
však vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil
zadavatele.
Článek X
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou č. 1 této
zadávací dokumentace.
Dodavatel v návrhu smlouvy vyplní příslušné požadované údaje, jiné úpravy není dodavatel oprávněn v
návrhu smlouvy provádět.

Článek XI
Požadavky na varianty, jistota, zadávací lhůta, vyhrazená změna závazku
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 dnů.
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Článek XII
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se rozumí cena vyjádřená formou procentní slevy z aktuálního ceníku produktů
Microsoft Select Plus.
Nabídková cena bude stanovena v procentech (%) a bude uvedena ve smlouvě.
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

Článek XIII
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel podává nabídku v českém jazyce.
Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo
podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele, IČ, DIČ, telefon, e-mail (pro komunikaci
v průběhu procesu zadávání zakázky) – viz příloha č. 2 – krycí list nabídky. Dodavatel podpisem na krycím
listu nabídky stvrzuje závaznost podané nabídky.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací
prokazujících splnění kvalifikace.
Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Zadavatel požaduje, aby nabídku dodavatele tvořily alespoň tyto dokumenty:
- úplně vyplněný krycí list nabídky ve struktuře dle přílohy č. 2,
- návrh smlouvy v souladu s přílohou č. 1, včetně příloh,
- doklady prokazující splnění kvalifikace,
- další doklady, které dodavatel hodlá předložit.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Součástí krycího listu nabídky bude
prohlášení dodavatele, že není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli nebo podal nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel jej ze zadávacího řízení vyloučí.
Zadavatel požaduje, aby při společné nabídce více dodavatelů byl předložen písemný dokument podepsaný
všemi dodavateli (například smlouva), z něhož bude vyplývat rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli odpovědnost
společně a nerozdílně.
Podání nabídky:
Nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje,
přičemž tato musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 107 zákona, s tím, že ustanovení §
107 odst. 1 o listinné podobě nabídky se nepoužije. Elektronická adresa pro podání nabídek (profil
zadavatele): https://zakazky.vsb.cz/.
Nabídku není možno podat prostřednictvím datové schránky.
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Článek XIV
Ostatní sdělení zadavatele
Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona oznamuje, že na žádné části této zadávací dokumentace se
nepodílela třetí osoba.
Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé z účasti v řízení.
Účastník zadávacího řízení podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů
uvedených v nabídce. Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve své
nabídce nepravdivé údaje.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení zadavatele spojená s průběhem zadávacího řízení dle § 53 odst.
5 zákona (oznámení o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení) zadavatel
uveřejní na stránkách profilu zadavatele https://zakazky.vsb.cz/ . V takovém případě se oznámení o výběru
dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení považují za doručená všem dotčeným
účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel je za účelem řádného zadání veřejné zakázky povinen zpracovávat osobní údaje, a to v případech,
kdy to zákon zadavateli výslovně ukládá nebo umožňuje. Dále mohou být zadavatelem zpracovány také
osobní údaje, jejichž zpracování zákon výslovně neukládá, ale jejichž zpracování je nezbytné pro splnění
zákonné povinnosti zadavatele, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Zadavatel při zpracování osobních
údajů vždy postupuje v souladu s platnou právní úpravou.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné v uživatelské příručce na
adrese: https://zakazky.vsb.cz/manual.html.
Technická podpora provozovatele elektronického nástroje E-ZAK - tel.: +420 538 702 719, e-mail:
podpora@ezak.cz, web: https://www.ezak.cz/.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, přiměřené a hospodárné zadání
veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu
na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných norem.
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Dodavatel je v průběhu celého zadávacího řízení povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této
zadávací dokumentaci, ve výzvě či dané zákonem.
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Článek XV
Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

V Ostravě
Digitálně podepsal

Ing. Michal Ing. Michal Sláma
Datum: 2020.05.05
Sláma
12:50:06 +02'00'

………….....................................
Ing. Michal Sláma – ředitel CIS

Bc. Marie
Kubešová

Digitálně podepsal Bc. Marie Kubešová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100, o=Vysoká
škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČ
61989100], ou=kub732, cn=Bc. Marie Kubešová,
sn=Kubešová, givenName=Marie,
serialNumber=P226489
Datum: 2020.05.05 12:01:58 +02'00'

JUDr. Ludmila
Tatranská

Digitálně podepsal JUDr. Ludmila Tatranská
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100,
o=Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava [IČ 61989100], ou=tat0014, cn=JUDr.
Ludmila Tatranská, sn=Tatranská,
givenName=Ludmila, serialNumber=P312416
Datum: 2020.05.05 12:43:01 +02'00'
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