Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka licencí SW Microsoft pro správu systému

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka licencí SW Microsoft pro správu systému

Lhůta pro podání nabídek:

30.9.2016, do 09.00 h

Zodpovědná
osoba:

Ing. Martin Tauchen, MBA
+420 377 103 639
tauchen@fnplzen.cz

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu: Dodávka licencí SW Microsoft pro správu systému
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele
Zadavatel
Zastoupený

Název

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo

Edvarda Beneše 1128/13,
Plzeň 305 99

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba

Ing. Martin Mareška

Telefon

+420 377 402 987

E-mail

mareska@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je poskytnutí užívacích práv k produktům firmy Microsoft formou velkoobjemového
licencování dle smlouvy Microsoft Select Plus pro státní správu a samosprávu č. 7579409, číslo PCN:
AB9040F4, a to:

Položka

PN

Produkt

Typ licence

Počet/ks

1

J5A-00179

SysCtrCnfgMgrCltML SNGL SA MVL PerOSE

Software Assurance Pack

2400

2

J5A-00172

SysCtrCnfgMgrCltML SNGL LicSAPk MVL PerOSE

License/Software Assurance Pack

300

a poskytování konzultací spojených s používáním dodaných produktů, a to jak týkajících se technického
fungování dodaných produktů, tak licenčních podmínek, v českém jazyce min. v době 9.00 – 17.00
v pracovní dny na českém telefonním čísle a pomocí e-mailu s odezvou max. 4 hodiny od nahlášení
požadavku na konzultaci po dobu 3 let od podpisu smlouvy. Při změně licencování dodaných produktů
požaduje zadavatel bezplatnou konzultaci formou licenčního workshopu v sídle zadavatele.
U položky 1 zajistí uchazeč plynulou návaznost podpory software assurance na předchozí období.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.990.000,- Kč bez DPH (2.407.900,- Kč s DPH).
Zadavatel žádá rovnoměrné rozložení plateb za Software Assurance Pack na 3 splátky (platba za 1. rok
po dodání licencí, platba za 2. rok po 1 roce trvání smlouvy, platba za období do výročí platnosti smlouvy
Microsoft Select Plus po 2 letech trvání smlouvy).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení
plnění zakázky:

Ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení
plnění zakázky:

Do 1 týdne od podpisu smlouvy

Místo plnění

Licence budou zadavateli k dispozici na portálu Volume
Licensing Service Center
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
email: fnplzen@fnplzen.cz
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5. Způsob prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k
prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Čestná prohlášení musí být podepsána
statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění
těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících
živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti,

5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst.
1 zákona. Uchazeč prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení ve
smyslu § 62 odst. 2 zákona.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

6. Další požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje předložení potvrzení vydaného společností Microsoft o tom, že uchazeč má statut
Microsoft Licensing Solution Partner (LSP).

7. Požadovaná struktura nabídky
Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
a) Identifikační údaje uchazeče.
b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona. (odstavec 5.1. této
výzvy)
c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona.
(odstavec 5.2. této výzvy)
d) Prokázání splnění dalších požadavků zadavatele (odstavec 6 této výzvy)
e) Nabídková cena v členění dle odstavce 9 této výzvy.
f)

Návrh kupní smlouvy dle vzorové kupní smlouvy, která je přílohou této výzvy, s vyplněnými žlutě
označenými poli a podepsaný uchazečem

g) Další dokumenty dle uvážení uchazeče
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8. Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny bez DPH.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Cena bude uvedena po položkách a celkově, a to jako cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH. V ceně
budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. této výzvy.

10. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na 30.9.2016 do 09.00 hod. Splněním uvedeného
termínu se rozumí doručení na adresu uvedenou v odstavci 13. této výzvy.

11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázání, činí 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po
skončení lhůty pro podání nabídek.

12. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním vyhotovení)
v rozsahu této výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána
v tištěné formě a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy pevným sešitím.
Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném:
•

názvem zakázky a

•

nápisem „NEOTEVÍRAT“

•

přesnou identifikací uchazeče.

Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku
zaslat doporučeně.

13. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Inspekční odbor, alej
Svobody 80, 304 60 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, pondělí až pátek, od
7:00 do 15:00 hodin, tak aby byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání uvedené v bodě
10. této výzvy. Osobní předání je vhodné předem telefonicky dohodnout s přijímající osobou p. Gabrielou
Maškovou, tel. 377 103 663.

14. Obchodní podmínky
Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu.
Úhradu Zadavatel provede na základě faktury v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je
stanovena na 30 dnů od doručení.
Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve
lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění předmětu zakázky.
Výše uvedené obchodní podmínky jsou zakotveny v přiložené vzorové kupní smlouvě, která slouží jako
závazný vzor pro uchazečem předkládaný návrh kupní smlouvy.
Do nabídky uchazeč vloží text smlouvy, který musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou
příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není přijetím návrhu této smlouvy. Nabídka
uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel zveřejní kupní smlouvu s vybraným uchazečem v Registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vč. osobních údajů v ní uvedených podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

15. Přílohy
1. Vzorová smlouva o dodávce licencí
V Plzni dne 21.9.2016
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