Č.j.: VÚVeL 4680/2021

Vysvětlení zadávací dokumentace – Software pro e-mailovou komunikaci
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. jako centrální zadavatel veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem Software pro e-mailovou komunikaci obdržel dne 25. 11. 2021
prostřednictvím systému EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.
Zadavatel zde uvádí přesné znění dotazů účastníka a odpovědi zadavatele na dotazy:
Dotaz č. 1:
Ze zadávací dokumentace – Přílohy č. 1 vyplývají minimální technické parametry. V části
počtu klientských licencí Zadavatel uvádí, že požaduje 250 a více klientských licencí. Pro
vytvoření nabídky Tazatel potřebuje vědět přesný počet poptávaných klientských licencí
nakolik tyto licence jsou prodávány po kusech.
Požaduje tedy Zadavatel dodání 250 ks přístupových licencí, anebo požaduje větší množství?
Odpověď:
Dodání 250 ks licencí splní jednu z podmínek zadávací dokumentace.
Dotaz č. 2:
V souladu se závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (srov. rozhodnutí ze dne 26. 07.
2021
č.j.
ÚOHS-25008/2021/500/AIv,
dostupné
z
webových
stránek
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17629.html),
je
každý
soutěžitel oprávněn nabídnout tzv. licence z volného trhu.
Z právní úpravy a soudních rozhodnutí v otázkách dodání tohoto typu licencí vyplývá, že při
dodání takovýchto licencí musí dodavatel prokázat, že jím dodané licence splňují požadavky
na převod licencí - tj.:
1. Licence byly prvním nabyvatelem zakoupeny se souhlasem nositele autorských práv a byly
plně zaplaceny,
2. Licence byly uvedeny na trh v EU, EHS nebo Švýcarsku,
3. Dosavadní držitel zajistil odinstalování licencí a zamezil jejich použití (i v budoucnu),
4. Licence nejsou omezeny časem (jsou trvalé),
5. Na licencích neváznou žádná práva třetích stran,
přičemž jediný způsob jak prokázat splnění těchto podmínek je dokumentace identifikující
prvního nabyvatele licence, identifikaci licence, prohlášení původního nabyvatele licence, a
všech dalších držitelů licence o tom, že licence jsou odinstalovány a nejsou používány,
přehled kompletního řetězce držitelů licence.
Tazatel touto cestou žádá o sdělení, zda zadavatel bude požadovat dodání zmíněné
dokumentace v českém jazyce případně v obyčejném anebo v ověřeném překladu?
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Odpověď:
Licence z volného trhu jsou pro nás nepřijatelné. Požadujeme nákup licence přímo od výrobce
prostřednictvím autorizovaných distributorů. Ideálně za zvýhodněnou cenu pro státní správu
proti běžným komerčním licencím.
Dotaz č. 3:
Tazatel dále žádá o sdělení, zda Zadavatel požaduje dodání licencí do elektronické platformy
umožňující správu licencí a relevantní dokumentace v rozsahu v jakém by měl Zadavatel
právo v případě dodání licencí nových?
Odpověď:
Elektronická nebo krabicová licence pro nás není rozhodující.
Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem
Ing. Martina Ježková
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