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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení
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vybavení a operačních systémů pro PC užívaných na Univerzitě Karlově“
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CZ00216208
Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou
Ing. Jakub Papírník
jan.jindra@ruk.cuni.cz

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o
dodatečné informace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a
3 zákona poskytuje dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dodatečná informace je zasílána všem dodavatelům, kteří projevili zájem o účast v
uvedeném zadávacím řízení a je současně zveřejněna na profilu zadavatele.
Dotaz č. 1:
Součástí zadávací dokumentace je jako příloha i závazný vzor smlouvy (dále jako „Vzor
smlouvy“). Předmětem plnění dle zadávací dokumentace má být ze strany uchazeče mj.
dodávka softwarových licencí (déle jako „Předmět plnění“). Předmět plnění je v tomto
rozsahu odvozen od postavení uchazeče jakožto LSP (Licensing Solution Partner)
společnosti Microsoft. Licence nabývá zadavatel fakticky přímo od společnosti
Microsoft, které k předmětným softwarovým produktům poskytuje licenční i záruční
podmínky dle svých ujednání.
S ohledem na uvedené výše by uchazeč rád požádal zadavatele, zda by zvolil následující

úpravu Vzoru smlouvy tak, aby tato odpovídala výše popsanému mechanismu plnění
dodávky licencí. Uchazeč si dovoluje navrhnout následující úpravu Vzoru smlouvy: Do
článku VII. Vzoru smlouvy se vkládá odstavec 3. a 4. následujícího znění:
„3. Veškeré licenční, servisní, reklamační, záruční a jiné podmínky ve vztahu k licencím se
řídí podmínkami společnosti Microsoft určenými pro danou licenci, a to zejména s ohledem
na tzv. omezenou záruku (Limited Waranty).
4. Smluvní strany jsou si vědomy, že softwarové licence jsou dodávány k produktům
společnosti Microsoft, přičemž tyto licence jsou objednateli poskytovány přímo společností
Microsoft a rozsah licence není předmětem této Rámcové smlouvy ani Dílčí smlouvy a ani
není předmětem jakékoliv garance či záruky ze strany poskytovatele. Objednatel se
zavazuje užívat software, k němuž jsou mu dle této Rámcové smlouvy zajišťovány licence v
souladu s licenčními podmínkami (užívacími právy) Microsoft vztahujícími se k danému
softwaru.“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel se rozhodl, že uvedený návrh na doplnění závazného vzoru smlouvy
neakceptuje, a to především z důvodu, že nepovažuje za nutné, aby do závazkového
vztahu mezi zadavatelem a vybraným uchazečem vkládal ujednání, která řeší vztah
vybraného uchazeče (v tomto případě distributora) a třetí strany (v tomto případě
výrobce).
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