VYSVĚTLENÍ (DOPLNĚNÍ)
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 3
k veřejné zakázce

„Licence k softwarovým produktům Microsoft“
Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kromě zásad
uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti
a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací.
Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota 1. části zakázky
Předpokládaná hodnota 2. části zakázky
Datum zahájení řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodávky
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
814 876,00 Kč bez DPH
392 479,00 Kč bez DPH
04. 11. 2021

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedeno v součtovém režimu s veřejnou zakázkou „Dodávka IT
vybavení“ (https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1859.html) - s částí veřejné zakázky
„K5 - licence pro hybridní prostředí“.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zástupce:

město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586
CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím
systému E-ZAK dne 19.11.2021, Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 3:
Dotaz:
Dobrý den,
vzhledem k předpokládané ceně předpokládáme, že má Zadavatel zájem o tzv. druhotné licence.
Jakým způsobem bude Zadavatel ověřovat legalitu dodávky a jaké dokumenty bude k potvrzení
vyžadovat?
Odpověď:
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel poskytuje účastníkům doplnění Zadávací dokumentace
ze dne 04.11.2021, a to v čl. 3.1, 1. část – Trvalá multilicence:
Pokud budou předmětem dodávky licence z volného trhu (druhotné, dříve použité), doloží dodavatel
důkazy o splnění pravidel pro převod licencí:
 Licence byly prvním nabyvatelem zakoupeny se souhlasem nositele autorských práv a byly plně
zaplaceny.
 Licence byly uvedeny na trh v EU, EHS nebo Švýcarsku.
 Dosavadní držitel zajistil odinstalování licencí a zamezil jejich použití (i v budoucnu).
 Licence nejsou omezeny časem (jsou trvalé).
 Na licencích neváznou žádná práva třetích stran.
Vybraný dodavatel, který podal nabídku na dodání druhotných licencí, před uzavřením smlouvy na
základě písemné výzvy zadavatelem předloží doklady (originály nebo úředně ověřené kopie v českém
jazyce, případně doklady opatřené úředně ověřeným překladem do českého jazyka), kterými prokáže:
 Identifikaci kontraktu, prostřednictvím kterého byly licence poprvé uvedeny na trh s prokázáním
jeho existence, např. původní nabývací smlouvou doplněnou screenshotem z nástroje pro evidenci
sw licencí;
 Identifikaci licencí z kontraktu, a to jejich číslem a úplným názvem;
 Identifikaci prvního nabyvatele těchto licencí, u kterého bude zřejmé, že byly licence pořízeny na
území EU, EHS (Evropské hospodářské společenství) nebo Švýcarska;
 Prohlášení tohoto původního nabyvatele licence, že licence jsou odinstalovány, nejsou používány a
je na straně tohoto nabyvatele zajištěno, že je zamezeno jejich použití v budoucnu a že na nich
neváznou žádná práva třetích stran;
 Úplnou identifikaci všech dalších, mezitímních držitelů těchto licencí;
 Prohlášení všech dalších mezitímních držitelů daných licencí podle předchozích bodů.

Vzhledem k výše uvedenému doplnění zadávací dokumentace, které by mohlo mít vliv na zpracování
nabídky, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 08.12.2021 do 09:00 hod.

Přílohy:
V Sokolově dne 22.11.2021

Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:
Digitálně podepsal Ing.
Kateřina Klepáčková
23.11.2021 08:40

Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města

