Všem dodavatelům

NAŠE ZNAČKA/OUR REF.:

VZN/0122002750/2017

VYŘIZUJE/RESP.:

Lukáš Paleček

DATUM/DATE:

27. 10. 2017

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Rámcové dodávky licencí SAP a poskytování souvisejících služeb
otevřené řízení
Z2017-027039

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Český Aeroholding, a.s.
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
248 21 993

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedený dotaz k zadávacím
podmínkám, který Vám tímto poskytuje včetně odpovědi v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz č. 1
Zadavatel požaduje v čl. 12 Přílohy č. C ZD, aby se poskytování licencí a podpory (údržby) Softwarových
produktů SAP řídilo podmínkami uvedenými v dokumentech dostupných na v ZD citovaném linku :
https://www.sap.com/about/agreements.html: (i) VOP, (ii) podmínkami užití Software vydávané
společností SAP (předpokládáme, že tím zadavatel myslí SAP User Rights) a (iii) dokumentem „Popis
služby SAP Standard Support.
Zadavatel také v Čl. 1.1 Přílohy C ZD požaduje: „Za služby vykonávané průběžně – zpětně k poslednímu
dni měsíce, ve kterém byly takové služby poskytovány. Splatnost takové faktury je 30 dnů od jejího
doručení do sídla Zadavatele“.
Požadavek zadavatele na platby „zpětně“ za služby vykonávané průběžně (údržba) není v souladu
s podmínkami dle dokumentů citovaných v prvním odstavci.
Dotaz dodavatele:
Rozumíme správně, že pokud je požadavek zadavatele dle čl. 1.1. Přílohy C ZD v rozporu s podmínkami
dle dokumentů uvedených v prvním odstavci, má se nabídka dodavatele přednostně řídit podmínkami
uvedenými v těchto dokumentech uvedených v prvním odstavci?
Odpověď č. 1
Jedna se o chybnou formulaci. Zadavatel upraví podmínky tak, aby fakturace za průběžné služby
probíhala na začátku takového období. Období bude upraveno z měsíce na čtvrtletí.
Současně s těmito dodatečnými informacemi předkládá zadavatel také upravenou přílohu C ZD.

Dotaz č. 2
Čl. 11. Přílohy C ZD zní: „Dodavatel je povinen nechat na vlastní náklady u solventní a důvěryhodné
pojišťovny pojistit veškerou svou odpovědnost (pojištění odpovědnosti a pojištění profesní odpovědnosti)
za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám v souvislosti s plněním dle smlouvy, a to v rozsahu
obvyklém pro transakce tohoto typu, minimálně však s limitem pojistného plnění 50.000.000,- Kč (slovy:
padesát miliónů korun českých), a toto pojištění udržovat v platnosti po dobu trvání smlouvy. Dodavatel
se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání kopii pojistné smlouvy, a to nejpozději do pěti (5)
Pracovních dnů“.
Dotaz dodavatele:
Je možné využít obecnou pojistku, kterou má dodavatel s pojišťovnou sjednanou pro transakce tohoto
typu? Nebyla by to tedy pojistka určená přímo - adresně – jen pro tuto Rámcovou smlouvu, ale obecně
platná pojistka.
Je možné na vyžádání zadavatele předložit zadavateli pouze certifikát vystavený pojišťovnou, nikoliv
kopii pojistné smlouvy?
Odpověď č. 2
Zadavatel nevyžaduje dedikovanou pojistku pro konkrétní plnění. Je možné využít obecnou pojistku,
avšak za předpokladu, že rozsah krytí bude zahrnovat také typ poskytovaných služeb na základě
smlouvy. Zadavatel bude akceptovat doložení splnění podmínky certifikátem vystaveným pojistitelem.
Dotaz č. 3
Požadavek zadavatele uvedený v odst. 9. Přílohy č. C ZD zní: „Dodavatel nebude oprávněn postoupit
jakákoli svá práva ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele, a to ani
částečně.“
Dotaz dodavatele:
Navrhujeme tuto podmínku vypustit.
Odpověď č. 3
Zadavatel trvá na uvedeném znění podmínky.

Zadavatel výše uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek neprovedl změnu a/nebo doplnění zadávacích
podmínek, jejichž povaha by vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek.
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