Veřejná zakázka
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Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 00551023
(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 9. 4. 2018 žádost dodavatele
o písemné vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí
přesné znění žádosti a připojuje k ní písemné vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemné vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na
profilu zadavatele, neboť žádný z dotazů ani z odpovědí zadavatele nepodléhá režimu NDA.

Dotaz č. 1:
Licence ocenění
1. Jaké licence mají být dodány jako součást Díla a tedy cena jakých Licencí má být uvedena v
tabulce uvedené v příloze č. 6 Zadávací dokumentace, která má být současně uvedena v příloze č. 2
Smlouvy? Zejména žádáme o upřesnění, zda součástí dodávaného Díla mají být i všechny licence pro
užívání všech aplikací a softwarových produktů zařazených do Systému, který má být vytvořen,
implementován a zprovozněn v rámci dodávky Díla nebo zda licence k produktům Microsoft, které
budou zařazeny do Systému a které si může zadavatel zajistit na základě jiné smlouvy o dodávkách
licencí k užití produktů Microsoft za jím individuálně dohodnuté ceny, nemají být zařazovány do
celkové výše nabídkové ceny uvedené v tabulce dle přílohy č. 6 Zadávací dokumentace, která bude
předmětem hodnocení nabídek.
Termín Licence není v Zadávací dokumentaci ani v závazném návrhu Smlouvy v příloze č. 2 Zadávací
dokumentace definován a proto není ani zřejmé, v jakém rozsahu mají být licence k softwarovým
produktům součástí Díla a tedy ani jaké licence mají být zahrnuty do ceny Díla uvedené v tabulce dle
přílohy č. 6.
Dílo dle definice v čl. 3.1 Smlouvy zahrnuje vytvoření Návrhu realizace, Prototyp, Implementace,
vytvoření a dodání Dokumentace a Ověřovací provoz. Takto definované části Díla však dle čl. 3.1
Smlouvy nezahrnují dodávku licencí pro všechny softwarové aplikace a produkty zahrnuté do
Systému. Je pouze nepochybné, že pro realizaci Díla musí dodavatel zajistit licence potřebné pro
vytvoření Návrhu realizace, Prototyp, Implementace, vytvoření a dodání Dokumentace a Ověřovací
provoz.
Jednoznačná definice licencí, které mají být součástí Díla, a tedy zahrnuty do celkové výše nabídkové
ceny není zřejmý ani z dalších požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci. Konkrétně v Příloze č.
5 Zadávací dokumentace je mimo jiné uvedeno:
v bodě “Kód požadavku: DOC005” se uvádí: “Licenční model (XLS tabulka s přehledem všech
potřebných licencí pro pokrytí všech prostředí, kde bude uvedeno, zda je uvedená licence
pokryta/zajištěna dodavatelem nebo zadavatelem)”, z čehož vyplývá, že část licencí si bude zajišťovat
přímo zadavatel;
v bodě 2.2.3 Požadavky na architekturu je uveden „Kód požadavku AR021“, u kterého je, opět
mimo jiné, explicitně uvedeno: “Zadavatel pokrývá licenčně pouze běh virtualizované platformy HyperV, OS Win Server, DB SQL Server a rozšíření plynoucí např. z počtu potřebných napojení na okolní
systémy (např. vázaných na integrační platformu ESB). Licenční pokrytí ostatních produktů (např. pro
zajištění management prostředí a podpůrných nástrojů / jako jsou nástroje pro modelování, vývoj,
evidenci, monitoring, testování, nasazování atd.) zajistí dodavatel.“
Odpověď zadavatele:
Licenční pokrytí na straně zadavatele je definováno zněním požadavku AR021. V nabídce je nutné
uvést přehled všech produktů (komerčních i open source) potřebných pro realizaci a podporu díla,
jejich účel, způsob jejich zalicencování a jejich cenu. U bezplatných licencí nebo u licencí produktů,
které licenčně pokrývá zadavatel (dle požadavku AR021), uvede dodavatel nulovou cenu.

Dodavatel musí zajistit všechny další licence potřebné pro všechny projektové fáze a následnou
podporu. Zadavatel v této souvislosti připomíná, že dodavatel bude povinen realizovat předmět plnění
veřejné zakázky komplexně, tj. včetně poskytnutí veškerých licencí nezbytných pro splnění předmětu
veřejné zakázky a účelu smlouvy. Z tohoto důvodu rovněž uvede dodavatel veškeré licence do cenové
tabulky, jejíž vzor je přílohou č. 6 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:
Licence a vliv na hodnocení
2. V případě, že z odpovědi na otázku č. 1 bude vyplývat, že součástí dodávky Díla mají být i licence
ke všem softwarovým aplikacím a produktům zahrnutým do vytvořeného a implementovaného
Systému, žádáme o upřesnění, jakým způsobem bude při hodnocení celkové nabídkové ceny
zohledněna skutečnost, že celková nabídková cena u Systémů, které budou zahrnovat produkty
Microsoft, bude následně podstatně snížena v důsledku uplatnění práva zadavatele dle čl. 14.4
Smlouvy na zajištění licencí Microsoft přímo zadavatelem.
Pokud by zadavatel v situaci, kdy by součástí dodávaného Díla měly být i licence ke všem
softwarovým produktům, následně u dodávek Systémů zahrnujících produkty Microsoft uplatnil právo
na zajištění licencí přímo např. z důvodu výhodnější ceny, došlo by k podstatné změně celkové
nabídkové ceny za dodávku realizovanou příslušným dodavatelem. Nabídka takového dodavatele by
pak při hodnocení byla výrazným způsobem znevýhodněna oproti nabídce jiného dodavatele, která by
produkty Microsoft nezahrnovala nebo je zahrnovala v podstatně menší míře. Zadavatel by se pak v
důsledku takového vyhodnocení nabídek mohl v důsledku nastavení podmínek hodnocení dostat do
situace, že by uzavřel smlouvu na dodávku Systému, která by sice byla při hodnocení levnější,
protože by zahrnovala produkty odlišné od produktů Microsoft, a přitom by mohl využít dodávku
zahrnující v nabídkové ceně také licence Microsoft, které by si pak mohl zajistil dle čl. 14.4. Smlouvy
přímo za výhodnější cenu a pořídit tak dodávku Systému a další požadované služby za nižší celkovou
cenu.
Odpověď zadavatele:
Dotaz navazuje na předchozí dotaz. Celková cena za licence představuje jednu z položek rozpadu
celkové ceny díla. Je skutečností, že v případě, že dodavatel použije pro své řešení licence Microsoft,
bude mít zadavatel (Objednatel dle smlouvy) možnost tyto licence zajistit sám na základě jiné smlouvy
a o cenu za tyto licence vyčíslenou dodavatelem v cenové tabulce, která bude součástí smlouvy,
ponížit cenu za plnění. Nicméně tento postup nebude mít vliv na pořadí dodavatelů v rámci hodnocení
nabídek. Tím, že zadavatel požaduje ocenění veškerých potřebných licencí (včetně případných licencí
Microsoft, které se při plnění smlouvy může rozhodnout neodebrat, vyjma licencí uvedených v
požadavku AR021), je zajištěna technologická neutralita pro návrh budoucího IS DAV ze strany
dodavatelů a dále to, že zadavatel získá vzájemně porovnatelné nabídky, neboť všechny budou
obsahovat veškeré součásti plnění nezbytné pro splnění veřejné zakázky. Zadavatel znovu
zdůrazňuje, že typ licencí použitých dodavatelem tak nebude mít vliv na pořadí dodavatelů v rámci
hodnocení nabídek.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze obsahu žádosti a odpovědi zadavatele, kterou se
nemění zadávací podmínky, se ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ lhůta pro podání nabídek
v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace neprodlužuje.

V Praze dne 12. 4. 2018

