POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
„PRODUCTION SUPPORT LICENCÍ VMWARE 2017 - 2018“

1. Informace o Zadavateli
Zadavatel:
Český Aeroholding, a.s.
se sídlem:
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
IČ:
248 21 993
DIČ:
CZ699003361
zápis v obchodním rejstříku:
rejstřík vedený Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 17005
(dále jen jako „CAH“ nebo „Zadavatel“)
Toto poptávkové řízení je zadáním veřejné zakázky (dále jen „Zakázka“) mimo rámec zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), nejde o veřejnou soutěž o
nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „NOZ“)

2. Vymezení předmětu zakázky
2.1. Předmětem Zakázky je zprostředkování poskytování služby production support pro licence
VMware, a to dle následující specifikace:
Instance
Number
154768399

155399275

Part
Number
VCS6STD-PSSS-C
VS6OEPL-PSSS-C

Popis
Production Support Coverage VMware
vCenter Server 6 Standard for vSphere 6
(Per Instance)
Production Support Coverage VMware
vSphere 6 with Operations Management
Enterprise Plus for 1 processor

Platnost

MJ Množství

31. 12. 2017 - 30. 12. 2018 ks

2

31. 12. 2017 - 30. 12. 2018 ks

106

2.2. Spolupráce s vybraným uchazečem bude realizována na základě objednávky nebo smlouvy, jejíž
vzor bude předložen vybranému uchazeči.

3. Doba dodání a místo plnění
3.1. Termín dodání: 31. 12. 2017 – 30. 12. 2018
3.2. Místem dodání je: letiště Praha/Ruzyně

4. Další podmínky
4.1. Uchazeč podáním nabídky souhlasí s těmito základními smluvními podmínkami:
4.1.1.Platba převodem po dodání předmětu plnění, splatnost faktury 30 dnů od doručení faktury
Zadavateli. Platby budou probíhat v CZK.

4.1.2.Cena za dodání předmětu zakázky bude hrazena na základě jednorázové faktury. Faktura
může být vystavena nejdříve v den dodáním, po předání předmětu zakázky Zadavateli.
4.1.3.Zadavatel je subjektem ve smyslu § 2 odst. 1) písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
jen „Zákon o registru smluv“) a jako takový je povinen v případě uzavření smlouvy takovou
smlouvu v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejnit.

5. Požadavky na uchazeče
5.1. Platnost nabídky uchazeče je minimálně do 31. 12. 2017.
5.2. Doložení Certifikace partnera WMvare – minimálně v úrovni „Premier“
5.3. Uchazeč společně s nabídkou předloží čestné prohlášení o vlastnické struktuře společnosti ke dni
podání nabídky až po konečné vlastníky. V případě, kdy je konečným beneficientem příjmů
Uchazeče a/nebo zisku vytvořeného Uchazečem osoba odlišná od vlastníka, uvede Uchazeč i
všechny tyto beneficienty. Přílohou čestného prohlášení bude soupis jednotlivých vlastníků a
beneficientů s uvedením jejich podílů. V případě Uchazeče, který má právní formu akciové
společnosti a jeho akcie jsou obchodovány na burze, uvede Uchazeč v rámci čestného prohlášení
požadované skutečnosti pouze ve vztahu k akciím, které nejsou obchodovány na burze.
V případě, že uchazečem doložené dokumenty nebo čestné prohlášení o vlastnické
struktuře společnosti uchazeče budou obsahovat nepravdivé údaje, bude takový uchazeč
okamžitě vyloučen z účasti na daném poptávkovém řízení. Po dobu následujících 2 let je u
tohoto Uchazeče vyloučena možnost účasti na výběrových řízeních pro Zadavatele.

6. Požadavek na zpracování nabídky
6.1. Uchazeč v nabídce uvede identifikační údaje (obchodní firmu, sídlo, IČ), kontaktní osobu,
nabídkovou cenu a potvrzení o požadovaných certifikacích. Dále uchazeč předloží čestné
prohlášení o vlastnické struktuře dle odst. 5.3. tohoto poptávkového řízení.
6.2. Cena za předmět poptávky dle čl. 2. bude v nabídce stanovena za celé plnění. Cena bude
stanovena v CZK bez DPH. Detailní cenový rozpis bude uveden do tabulky, která tvoří přílohu č.
1.
6.3. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu poptávkového řízení v rozsahu cenové
kalkulace, se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným plněním. Nabídková cena
musí zahrnovat zejména dopravné na místo realizace a ostatní náklady, které nesouvisí
s předmětem plnění.

7. Způsob podávání nabídky
7.1. Nabídky budou zasílány na mailbox vr0122002799@cah.cz . Nabídky všech uchazečů budou
Zadavateli zpřístupněny až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Doručení nabídky Zadavateli
bude uchazečům potvrzeno automaticky vygenerovanou emailovou odpovědí. Tato emailová
adresa slouží pouze pro podávání nabídek, nelze ji použít pro komunikaci se Zadavatelem
(Zadavatel do příslušné schránky nemá přístup před vypršením lhůty pro podání nabídek). Pokud
uchazeč zašle nabídku na uvedenou emailovou adresu po termínu pro podání nabídek, bude mu
tato skutečnost sdělena automaticky vygenerovanou emailovou odpovědí.

8. Lhůta pro podání nabídek:

8.1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30. 11. 2017 do 14:00.
8.2. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu termínu pro podání nabídek.

9. Dodatečné informace k poptávkovému řízení
9.1. Kontaktní osoba: Lukáš Paleček
9.2. Případné dotazy je možné zasílat elektronicky na adresy: lukas.palecek1@cah.cz

10. Způsob hodnocení nabídek
10.1. Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění.
10.2. CAH si vyhrazuje právo nereagovat na žádnou z nabídek. CAH vzniká na základě obdržených
nabídek pouze právo, nikoliv povinnost odběru předmětu plnění dle této poptávky. Nabídka může
být akceptována jako celek nebo pouze určitá část nabídky.
10.3. CAH si vyhrazuje právo jednat o nabídkách s uchazeči, jejichž nabídky byly hodnoceny. Případné
jednání proběhne po kontrole úplnosti a vyhodnocení všech nabídek.
10.4. CAH si vyhrazuje právo vést případné jednání o nabídkách s každým uchazečem samostatně
nebo se všemi uchazeči společně. Způsob a formu jednání oznámí CAH všem uchazečům, jejichž
nabídky byly hodnoceny. Zadavatel předpokládá vícekolové jednání o ceně.
10.5. Podáním nabídky dává uchazeč souhlas s tím, že údaje z nabídky uchazeče mohou být
zveřejněny.
10.6. Tato Zakázka není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících NOZ.
Zadavatel je oprávněn kdykoli ukončit jednání o Zakázce a o uzavření smlouvy nebo jakéhokoliv
jiného závazku, a to i bez uvedení důvodu, či bez existence spravedlivého důvodu, aniž by tím
uchazeči vznikla jakákoli práva, a to i tehdy, pokud se uzavření smlouvy nebo jakéhokoliv jiného
závazku jeví jako vysoce pravděpodobné. Pro tento případ uchazeč podáním nabídky souhlasí
s tím, že ustanovení § 1729 NOZ se pro účely této Zakázky a uzavírání smlouvy nebo jakéhokoliv
jiného závazku s uchazečem nepoužije.

11. Přílohy
11.1. Příloha č. 1 – Specifikace licencí, cena

