Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Název veřejné zakázky:
„Dodávka Licence MS SQL“
zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele
o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení
zadávací dokumentace.
Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (obdržena dne 17.12.2019):
Dotaz:
Dobrý den, v příloze č 1 uvádíte : 1 ks licencí MS SQL Server Enterprise licencovaných na procesor
bez SA. Trvalá licence na 8 procesorových jader, bez použití CALů. Bohužel tato licence neexistuje.
Je potřeba použít 4 ks licence na 2 jádra. Lze v tabulce opravit počet kusu a v textu na 2 prosesorových
jader aby byl text správně?
V zadávací dokumentaci potom uvádíte k přiloze 1 následující Technická specifikace předmětu plnění
(tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace).
Dodavatel zpracuje a předloží samostatně v souladu se svou nabídkou. Zadavatel zpracoval tuto
přílohu jako závazný dokument, do kterého dodavatel pouze uvede komentář ke splnění jednotlivých
bodů. Komentář k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky
dodavatele. Dodavatel do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že
daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení daného parametru. V případě, že se u
jednotlivého bodu vyskytuje číselně vyjádřitelná hodnota, účastník uvede konkrétní (skutečně
nabízenou) hodnotu do sloupce „ Hodnota“. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit
samostatnou přílohu smlouvy. Dodavatel doloží přílohu jako součást své nabídky. V případě že
dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná
patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako
nesplňující zadávací podmínky.
Předpokládám že potom všichni dodavatelé nemohou napsat do tohoto sloupce ano, nebo budou
diskvalifikovaní.
Žádám o vysvětlení.
Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele (poskytnuta dne 19.12.2019):

Odpověď:
1ks licencí MS SQL Server Enterprise licencovaných na procesor bez SA na 8 procesorových jader je
myšleno 1ks obecné licence na provoz MS SQL Serveru. Pokud dodavatel naplní předmět plnění
pomocí 4ks licencí na 2 jádra, akceptuje zadavatel toto řešení, jelikož získáme požadovaný licencovaný
MS SQL Server na 8 procesorových jader.
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Dále zadavatel rozhodl o provedení úpravy v příloze č. 1 ZD specifikace předmětu plnění. Tato příloha
bude přílohou č. 1 tohoto vysvětlení ZD.
V souladu s rozhodnutím zadavatele o provedení změn zadávací dokumentace zadavatel rovněž
rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.01. 2020 v 10:00 hod.
Zadavatel zahájí otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy:
https://profily.proebiz.com/profile/61974757.

V Ostravě dne 19.12.2019

Lenka
Tomala

Digitálně
podepsal Lenka
Tomala
Datum:
2019.12.19
13:57:44 +01'00'

…………………………….
Lenka Tomala
Specialista nákupu

Stránka 2 z 2

