KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou dle § 53 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) –
zjednodušené podlimitní řízení

1) Název zakázky
„Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a
Select"

2) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a klasifikace předmětu veřejné

zakázky
Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_1742.html
Klasifikace předmětu plnění této veřejné zakázky, je tato:
 hlavní předmět plnění: 48000000-8 Balíky programů a informační systémy

3) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:
1.
2.

Prodloužení stávající smlouvy Microsoft Enterprise.
Prodloužení stávající smlouvy Microsoft Select.

Texty rámcových a prováděcích smluv mezi společností Microsoft a Českou republikou jsou zveřejněny na oficiálních
stránkách Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.cz.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
1. Zajištění prodloužení stávajících smluv Microsoft Enterprise Agreement.
Aktualizace licencí požadovaných pro smlouvu Microsoft Enterprise Agreement:
Položka

Množství

OfficeStandard ALNG SA MVL

265

OfficeProPlus ALNG SA MVL

25

ExchgSvrEnt ALNG SA MVL

1

CoreCAL ALNG SA MVL DvcCAL
SysCtrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic

290
8

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL DvcCAL

250

WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic

64

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
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SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic

8

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL

60

OfficeStandard ALNG LicSAPk MVL

60

V rámci smluvního vztahu požadujeme zajištění následujících služeb:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

2.

Zajištění
zprostředkování
všech
služeb
poskytovaných
společností
Microsoft
vyplývajících z licenčního modelu Microsoft Enterprise Agreement včetně zajištění
zprostředkování služby Software Assurance po celou dobu trvání smluvního vztahu,
bezplatné školení administrátorů,
bezplatné e-learningové kurzy pro dodávané softwarové produkty minimálně v počtu
odpovídajícím počtu dodávaných licencí,
možnost bezplatného použití dodávaných softwarových produktů kancelářského typu
zaměstnanci objednavatele na jejich domácích PC,
možnost otevření incidentů technické podpory se zárukou řešení přímo výrobcem
softwarových produktů,
bezplatné konzultace a poradenství v problematice licenční politiky a optimalizace
licenční politiky vedoucí k optimalizaci nákladů zadavatele po celé období trvání
smluvního
vztahu
včetně
možnosti
pružně
rozšiřovat
počty
licencí
jednotlivých
produktů po celé období trvání smluvního vztahu,
zajištění veškeré administrace spojené se smluvním vztahem po celé období jeho trvání,
zajištění bezplatných studijních a zkušebních licencí softwarových produktů,
možnost pořizování licencí produktů společnosti Microsoft, v cenové hladině dojednané
v okamžiku uzavření smlouvy nebo lepší po celé období trvání smluvního vztahu,
zajištění instalačních médií zdarma ke stažení z webových stránek výrobce software v instalačních image
souborech.

Nákup licencí jednotlivých produktů prostřednictvím smlouvy MS Select

Nákup bude realizován formou jednotlivých objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění je říjen 2017.
Předpokládaný termín ukončení plnění je září 2020.
Místem plnění je Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny Microsoft Enterprise Agreement včetně DPH. Vybrána bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

6) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 5 700 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší
přípustná a maximální nabídková cena.
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7) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky
závodu.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel:
a)

Je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují,
b) má od výrobce softwarových produktů následující certifikace v oblasti licenční politiky:
 Microsoft - LAR (Large Account Reseller)
 Microsoft Certified Partner
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
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Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Nepředložení těchto údajů, dokladů nebo vzorků je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad
prokazující
a) základní způsobilost podle § 74, a
b) profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů.
Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který
prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d).
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý
dodavatel samostatně.

8) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla DPH.
Platební podmínky:
 Veškeré ceny budou hrazeny na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem a předaného objednateli
nejdříve při podpisu smlouvy a po dodání licence k Software.
 Objednatel uhradí cenu po částech. Platba bude rozdělena do tří splátek a výše splátky bude činit jednu třetiny
kupní ceny ročně. První část bude splatná po podpisu smlouvy.
 Ke každé fakturované částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závaznými
daňovými předpisy k datu vystavení daňového dokladu.
 Splatnost daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.
 Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. –
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven ve smyslu tohoto článku smlouvy. V
případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby
splňoval podmínky stanovené v tomto článku smlouvy.
 Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny či její splátky budou
peněžní prostředky odpovídající kupní ceně či její splátce odepsány z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího.
 Pro případ prodlení se zaplacením ceny se objednatel zavazuje dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 %
z fakturované ceny za každý den prodlení.
 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je dodavatel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez
zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na
základě informace od dodavatele či na základě vlastního šetření zjistí, že se dodavatel stal nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za dodavatele,
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daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního
předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními
stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této
souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných
zákonem o DPH. Dodavatel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou
v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit
sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

9) Lhůta pro podání nabídky, místo pro podání nabídky, místo a termín

otevírání obálek
Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo doporučeně poštou
na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27. 7. 2017 do 12:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik
převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 7. 2017 v 12:45 hodin v budově „D“ Krajského úřadu Karlovarského
kraje v místnosti č. 218 D. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

10) Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů.

11) Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Bc. Bedřich Kořínek, 354 222 298 a ve věcech
odborné problematiky Ing. Petr Kulda, 354 222 436.

12) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka
bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude
předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:








Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací
dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace
Další povinné součásti nabídky dle čl. 7
Cenová nabídka
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka, Dodávka
produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a Select, neotevírat nabídka“.
Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.
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13) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku


Zadavatel nepřipouští dle § 102 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce
technického řešení.

Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností
nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou
akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9.
 Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Nepředložení těchto údajů, dokladů nebo vzorků je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.


Smlouva bude obsahovat text: „Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů“.

14) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:




uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za
doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
nevracet účastníkům podané nabídky

15) Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Územně samosprávný celek
70891168
CZ70891168

Karlovy Vary dne 10. 7. 2017

Ing. Petr Kulda
vedoucí odboru projektového řízení
a informatiky KK
Přílohy:
Krycí list
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
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Krycí list nabídky
na akci:
„Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a Select“

Údaje o účastníkovi
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
Právní forma
IČO
Telefon
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

Celkem DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího
řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů (např. inflace) a seznámili se s celou zadávací dokumentací.
Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro
podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení
zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.
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Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
Veřejná zakázka
„Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a Select"

Účastník:
Společnost:
Zastoupena:
Se sídlem:
IČO:
Zapsaná v OR u:
který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami (nehodící se škrtněte)
(dále jen jako „dodavatel“) hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku
čestně a pravdivě prohlašuje, že:
1. se před předložením dokladů o kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,
2. není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
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b)
c)
d)
e)

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední
osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3. splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci.

4. Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených
v tomto čestném prohlášení.

Místo a datum podpisu:
Jméno, příjmení a funkce oprávněné
osoby za účastníka:
Podpis oprávněné osoby účastníka:

