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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CENTRÁLNÍM ZADAVATELI 
1.1. Identifikace centrálního zadavatele 

název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra 
sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34 Praha 7 
IČO:   00007064 
DIČ:   CZ00007064 

zástupce zadavatele: Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel odboru kybernetické 
bezpečnosti a koordinace ICT 

Kontaktní údaje:  Ministerstvo vnitra, odbor veřejných zakázek a centrálních 
nákupů 

Adresa:  nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 

Tel.:  +420 974816722 

E-mail:  vezak@mvcr.cz 

ID datové schránky:  6bnaawp 

 

1.2. Základní informace o postavení centrálního zadavatele 

Centrální zadavatel plní v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky funkci 
centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) a odst. 6 ZZVZ 
a provádí jménem svým a pověřujících zadavatelů, na účet svůj a pověřujících 
zadavatelů zadávací řízení na veřejnou zakázku „Pořizování a obnova licencí 
k produktům Oracle“, vedené formou otevřeného řízení podle ustanovení § 56 a násl. 
ZZVZ, zahájené dne 18.4. 2017 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení 
k uveřejnění ve  Věstníku veřejných zakázek, pod evidenčním číslem VZ Z2017-009863  
a TED (dále též „Veřejná zakázka“ nebo „VZ“). 

Centrální zadavatel, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, uzavřel s jednotlivými 
pověřujícími zadavateli ve věci této veřejné zakázky „Smlouvu o centralizovaném 
zadávání“, ve které si upravili vzájemná práva a povinnosti a stanovili, že jménem 
těchto zadavatelů jedná centrální zadavatel. Okruh zadavatelů, pro které je toto 
centralizované zadávací řízení prováděno, je v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 ZZVZ 
vymezen v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. 

Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky uzavře centrální 
zadavatel s vybranými dodavateli rámcovou dohodu na poskytnutí licencí k produktům 
Oracle a souvisejících služeb, a to podle ustanovení § 131 a násl. ZZVZ, jejímž 
předmětem bude specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a rámcové obchodní 
podmínky (dále jen „Rámcová dohoda“). 

Centrální zadavatel stanoví, že poskytování jednotlivých plnění konkrétním pověřujícím 
zadavatelům, potažmo i centrálnímu zadavateli, bude realizováno na základě dílčích 
prováděcích smluv uzavřených mezi dodavateli vybranými v rámci veřejných zakázek 
zadávaných na základě Rámcové dohody (dílčích zadávacích řízení) dle ustanovení 
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§ 132 odst. 3 písm. a) ve spojení s ustanovením § 135 ZZVZ a příslušným zadavatelem.  

Podrobná pravidla pro uzavírání dílčích veřejných zakázek jsou vymezena dále v této 
zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), jakož i v závazném návrhu Rámcové dohody, 
který tvoří přílohu č. 3 této ZD. 

Rámcová dohoda bude ze strany centrálního zadavatele uzavřena jménem a na účet 
centrálního zadavatele, jakož i jménem a na účet pověřujících zadavatelů.  

 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  

Centrální zadavatel uvádí, že zadávací dokumentací této Veřejné zakázky se v souladu 
s ustanovením § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ rozumí veškeré písemné dokumenty 
obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího 
řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ.  

Centrální zadavatel uvádí, že tato textová část zadávací dokumentace Veřejné zakázky, 
včetně jejích příloh (dále jen „ZD“), byla centrálním zadavatelem vytvořena v souladu 
s příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů, zejména potom ZZVZ, 
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v tomto zadávacím řízení, kdy 
vymezuje požadavky centrálního zadavatele na podmínky průběhu zadávacího řízení 
Veřejné zakázky, podmínky účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky, pravidla pro 
hodnocení nabídek, dalších podmínek pro uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku 
(Rámcové dohody), jakož i za účelem vymezení ostatních požadavků centrálního 
zadavatele na plnění Veřejné zakázky. 

Tato ZD včetně všech jejích příloh je ze strany centrálního zadavatele v souladu 
ustanovením § 96 ZZVZ uveřejněna na profilu centrálního zadavatele, na adrese: 
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu. 

 

2.1. Přílohy ZD: 

Centrální zadavatel stanoví, že nedílnou součástí této ZD jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) 
Příloha č. 2 – Formulář žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (vzor) 
Příloha č. 3 – Závazný návrh Rámcové dohody  
Příloha č. 4 – Závazný návrh Prováděcí smlouvy 
Příloha č. 5 – Vymezení pověřujících zadavatelů, pro které je Veřejná zakázka 

zadávána 
Příloha č. 6 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely Rámcové dohody 
Příloha č. 7 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení 
Příloha č. 8 – Přehled produktů typu Engineered Systems 
 
 

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu
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3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1. Základní popis předmětu Veřejné zakázky 

Centrální zadavatel, jakož i pověřující zadavatelé jsou významnými odběrateli licencí 
a podpory k softwarovým produktům společnosti Oracle. Za účelem optimalizace 
nákladů, zjednodušení správy a zajištění transparentnosti využívání licencí a podpory 
softwarových produktů společnosti Oracle se centrální zadavatel ve spolupráci 
s jednotlivými pověřujícími zadavateli rozhodli realizovat toto zadávací řízení Veřejné 
zakázky směřující k uzavření Rámcové dohody s vybranými dodavateli vzešlými z tohoto 
zadávacího řízení, jejímž předmětem bude poskytování plnění specifikovaného dále 
v této ZD. 

Centrální zadavatel stanoví, že předmětem této Veřejné zakázky, na jejíž plnění bude 
s vybranými dodavateli uzavřena Rámcová dohoda, je poskytnutí licencí k produktům 
(programovým prostředkům) společnosti Oracle, zahrnující též produkty společnosti 
Oracle spadající do kategorie Engineered Systems, specifikovaných dále v této ZD. 

Centrální zadavatel potom stanoví, že předmětem této Veřejné zakázky je: 

a) poskytování nových licencí ke všem programovým prostředkům společnosti Oracle 
zařazených do licenčního typu „Technology SW“, a to jako licencí v podobě „Full 
Use licence“, tedy licence platné pro plné použití bez aplikačního omezení; 
 

b) poskytování nových licencí ke všem programovým prostředkům společnosti Oracle 
zařazených do licenčního typu „Technology SW“, a to jako licencí v podobě 
„Proprietary Application Hosting (PAH) licence“, tedy licence, v rámci kterých je 
společností Oracle poskytováno právo určité organizaci hostovat aplikace nebo 
služby nad technologickými licencemi společnosti Oracle Corporation; 

 
c) poskytování nových licencí ke všem programovým prostředkům společnosti Oracle 

zařazených do licenčního typu „Infrastructure as a Service“ a "Platform as 
a Service", a to jako licencí v podobě „Cloud Subscription“; 

 
d) poskytování nových produktů typu Engineered Systems uvedených v příloze č. 8 (tj. 

předintegrovaných systémů s optimalizovaným a konsolidovaným prostředím pro 
výkon) včetně souvisejících licencí; 
 

e) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Premier Support 
for SW“, a to jak v rámci licenčního modelu Perpetual, tak i v rámci licenčního 
modelu Term; 

 
f) poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Premier Support 

for HW“ na již pořízené hardwarové systémy společnosti Oracle Corporation  
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Centrální zadavatel stanoví, že předmětem plnění této Veřejné zakázky je rovněž 
poskytnutí souvisejících služeb předprodejního poradenství pro centrálního zadavatele 
a pověřující zadavatele zahrnující následující činnosti: 

a) poskytování informací o programových změnách a novinkách; 

b) poskytování poradenství ke způsobu nákupu licencí; 

c) poskytování informací o životním cyklu produktů, 

a to dle požadavků centrálního zadavatele a/nebo pověřujících zadavatelů v souvislosti 
s pořizováním plnění na základě Rámcové dohody, která bude uzavřena s vybranými 
dodavateli vzešlými z tohoto zadávacího řízení, jejímž předmětem bude poskytování 
plnění specifikovaného dále v této ZD.  

Pro vyloučení případných pochybností centrální zadavatel stanoví, že licence 
k produktům společnosti Oracle, jejichž pořízení je předmětem této veřejné zakázky, 
s výjimkou pořizování licencí k produktům společnosti Oracle v rámci licenční 
produktové řady „Cloud Subscription“ (viz bod 3.1 písm. c) výše) mohou být a budou ze 
strany centrálního zadavatele a/nebo pověřujících zadavatelů pořizovány výhradně 
jako nový majetek centrálního zadavatele a/nebo pověřujících zadavatelů, tedy nikoliv 
jako služba. 

Centrální zadavatel stanoví, že poskytování plnění na základě této Veřejné zakázky 
bude vycházet ze standardních celosvětově platných ceníků 
společnosti Oracle Corporation zveřejňovaných na internetové adrese 
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html, popřípadě 
https://cloud.oracle.com, a to po aplikaci slev definovaných v souladu s touto ZD 
a jejími přílohami. 

Centrální zadavatel stanoví, že konkrétní vymezení předmětu této Veřejné zakázky, 
tj. rozsah konkrétního plnění, které bude poskytnuto centrálnímu zadavateli nebo 
pověřujícím zadavatelům, bude vždy definováno příslušnými prováděcími smlouvami 
uzavřenými na základě a v souladu s Rámcovou dohodou, na jejichž základě dodavatel 
vzešlý ze zadávacího řízení dílčí veřejné zakázky poskytne plnění centrálnímu zadavateli 
a/nebo pověřujícímu zadavateli.  

Toto podrobné vymezení předmětu Veřejné zakázky bude vždy vycházet z aktuálních 
celosvětově platných ceníků společnosti Oracle Corporation zveřejňovaných 
na internetové adrese http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html, 
popřípadě https://cloud.oracle.com. 

Centrální zadavatel stanoví, že na základě tohoto zadávacího řízení Veřejné zakázky 
bude uzavřena Rámcová dohoda, a to celkem s pěti (5) dodavateli (dále jen „vybraní 
dodavatelé“), jejichž nabídky se na základě hodnocení provedeného v souladu s touto 
ZD a ZZVZ umístí jako 1. – 5. v pořadí. 

Nebude-li centrální zadavatel schopen vybrat počet dodavatelů, které uvedl podle 
předchozího odstavce tohoto článku ZD (tj. 5 dodavatelů) z důvodu, že nebude podán 
dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ 
či centrálním zadavatelem nebo dostatečný počet dodavatelů neprokáže splnění 
kvalifikace v požadovaném rozsahu, je centrální zadavatel, v souladu s ustanovením 

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html
https://cloud.oracle.com/
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html
https://cloud.oracle.com/
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§ 133 odst. 2 ZZVZ, oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi dodavateli, kteří 
tyto požadavky splnili.  

 

3.2. Zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody (dílčí veřejné zakázky) 

Centrální zadavatel stanoví, že jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě 
Rámcové dohody uzavřené s dodavateli vzešlými z tohoto zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dílčí veřejné zakázky) budou zadávány buď centrálním zadavatelem a/nebo 
samostatně jednotlivými pověřujícími zadavateli. 

Centrální zadavatel stanoví, že jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě 
Rámcové dohody uzavřené s dodavateli vzešlými z tohoto zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dílčí veřejné zakázky) budou zadávány po dobu trvání Rámcové dohody 
v samostatných zadávacích řízeních vedených dle ustanovení § 132 odst. 3 písm. a) 
ZZVZ, tj. postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody. 

Centrální zadavatel stanoví, že jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě 
Rámcové dohody uzavřené s dodavateli vzešlými z tohoto zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dílčí veřejné zakázky) budou zadávány rovněž v souladu s ustanovením 
§ 135 ZZVZ, tedy na základě písemné výzvy centrálního zadavatele a/nebo pověřujícího 
zadavatele k podání nabídky všem účastníkům Rámcové dohody učiněné 
prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen 
„NEN“) dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 

Centrální zadavatel stanoví, že písemná výzva pro podání nabídek na plnění dílčích 
veřejných zakázek na základě Rámcové dohody bude obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje centrálního zadavatele a/nebo pověřujícího zadavatele 
zadávajícího příslušnou dílčí veřejnou zakázku; 

b) odkaz na Rámcovou dohodu uzavřenou na základě tohoto zadávacího řízení 
Veřejné zakázky; 

c) vymezení předmětu dílčí veřejné zakázky, tedy přesnou specifikaci 
požadovaného plnění, které bude dodavatel vybraný v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy povinen poskytnout; 

d) lhůtu, místo a způsob podání nabídky; 

e) datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem centrálního zadavatele 
a/nebo pověřujícího zadavatele. 

Centrální zadavatel stanoví, že výzva k podání nabídek na poskytnutí dílčích plnění na 
základě Rámcové dohody bude účastníkům Rámcové dohody doručována přednostně 
prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Nebude-li uvedený způsob doručení 
prostřednictvím elektronického nástroje NEN možný, může být výzva k podání nabídek 
na poskytnutí dílčích plnění na základě Rámcové dohody doručována účastníkům 
Rámcové dohody prostřednictvím datové zprávy, a to do datových schránek účastníků 
Rámcové dohody nebo prostřednictvím elektronické pošty (emailu) opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou adresu uvedenou účastníky 
Rámcové dohody v Rámcové dohodě. 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
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Pro vyloučení všech pochybností centrální zadavatel stanoví, že veřejné zakázky 
zadávané na základě Rámcové dohody mohou být ze strany centrálního zadavatele 
a/nebo pověřujících zadavatelů realizovány rovněž prostřednictvím centrálním 
zadavatelem určeného elektronického tržiště a/nebo prostřednictvím jiného 
elektronického nástroje, než NEN určeného centrálním zadavatelem, a to při zachování 
pravidel stanovených ZZVZ. V takovém případě se způsob doručování výzvy k podání 
nabídek na plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody dle 
předchozího odstavce tohoto článku ZD neuplatní. 

Centrální zadavatel stanoví, že lhůta pro podání nabídek na plnění veřejných zakázek 
zadávaných na základě Rámcové dohody bude v souladu s ustanovením 
§ 135 odst. 1 písm. b) ZZVZ stanovena ve výzvě k podání nabídek na plnění veřejné 
zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, kdy tato lhůta nebude zpravidla kratší 
než pět (5) pracovních dnů ode dne odeslání této písemné výzvy účastníkům Rámcové 
dohody. Centrální zadavatel stanoví, že centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatel 
realizující zadávací řízení veřejné zakázky na základě Rámcové dohody, jsou oprávněni 
lhůtu pro podání nabídek na plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové 
dohody uvedenou v předchozí větě zkrátit, a to pouze ve významných případech, 
zejména bude-li z objektivních důvodů nutno poskytnout poptávané plnění 
bezodkladně. 

V souladu s ustanovením § 135 odst. 1 písm. c) ZZVZ centrální zadavatel stanoví, že pro 
podání a otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejných zakázek zadávaných na 
základě Rámcové dohody bude postupováno analogicky dle ustanovení § 107 až 110 
ZZVZ. 

Centrální zadavatel stanoví, že nabídky účastníků Rámcové dohody předložené v rámci 
zadávacích řízení veřejných zakázek uzavíraných na základě Rámcové dohody budou 
v rámci příslušných dílčích zadávacích řízeních hodnoceny, v souladu s ustanovením 
§ 135 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 114 ZZVZ, podle jejich ekonomické 
výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny, kdy jako ekonomicky nejvýhodnější 
bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

V souladu s ustanovením § 135 odst. 2 ZZVZ centrální zadavatel upozorňuje, že na 
nabídku účastníka Rámcové dohody na plnění veřejné zakázky zadávané na základě 
Rámcové dohody bude centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatel realizující 
zadávací řízení veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody pohlížet, jako by 
nebyla vůbec podána, pokud: 

• účastník Rámcové dohody v takové nabídce nabídne méně výhodné podmínky 
než v tomto zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody; nebo pokud 
 

• účastníci Rámcové dohody podají společnou nabídku. 

Podrobné podmínky postupu při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných 
vybranému dodavateli na základě Rámcové dohody jsou vymezeny v závazném návrhu 
Rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 této ZD. 
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3.3. Klasifikace předmětu Veřejné zakázky 

Centrální zadavatel vymezil v oznámení o zahájení tohoto zadávacího řízení Veřejné 
zakázky, její předmět dle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to 
následujícím způsobem: 
 
Kód CPV   Název: 
72268000-1 Dodávka programového vybavení 
72267000-4 Údržba a opravy programového vybavení 
48000000-8  Balíky programů a informační systémy 
50312600-1  Opravy a údržba zařízení pro informační technologie 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA  

4.1. Doba plnění Veřejné zakázky  

Centrální zadavatel uvádí, že Rámcová dohoda bude uzavřena s pěti (5) vybranými 
dodavateli, vzešlými z tohoto zadávacího řízení Veřejné zakázky, a to na dobu určitou – 
čtyř (4) let ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody. 

4.2. Místo plnění Veřejné zakázky 

Centrální zadavatel stanoví, že místem plnění Veřejné zakázky je, v návaznosti na 
povahu poskytovaného plnění, zejména sídlo nebo jednotlivá pracoviště centrálního 
zadavatele, resp. pověřujících zadavatelů, sídlo vybraných dodavatelů, případně jiné 
místo vyplývající z povahy poskytovaného plnění. 

4.3. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky 

Centrální zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla centrálním 
zadavatelem stanovena v souladu s ustanovením § 16 a násl. ZZVZ a činí 
2.700.000.000,- Kč bez DPH. 

 

5. KVALIFIKACE 

5.1. Základní informace o kvalifikaci 

Prokázání splnění kvalifikace stanovené v této ZD je předpokladem pro výběr 
dodavatele ve smyslu ustanovení § 122 a násl. ZZVZ.  
 
Dodavatelé, kteří neprokáží splnění kvalifikace v předepsaném rozsahu, budou 
zadavatelem vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 
 

5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (Poddodavatelé) 

Centrální zadavatel stanoví, že není-li dodavatel schopen prokázat splnění určité části 
ekonomické nebo technické kvalifikace požadované v článcích 5.11 a 5.12 této ZD 
v plném rozsahu, je oprávněn prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prostřednictvím jiných osob za podmínek stanovených v ustanovení § 83 ZZVZ. 
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Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel je v takovém případě povinen předložit 
v rámci své nabídky na plnění této Veřejné zakázky: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ 
a článku 5.10 písm. a) této ZD jinou osobou; 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby; 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a článku 5.9 této ZD 
jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
V souladu s ustanovením § 83 odst. 2 ZZVZ centrální zadavatel stanoví, že prokazuje-li 
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
písm. b) nebo d) ZZVZ a článku 5.12 této ZD vztahující se k takové osobě, musí 
dokument podle písm. d) článku 5.2 této ZD obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat plnění, ke kterému se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
V souladu s ustanovením § 83 odst. 2 ZZVZ centrální zadavatel uvádí, že požadavek 
podle písm. d) článku 5.2 této ZD výše bude vždy splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby bude společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
Veřejné zakázky společně s dodavatelem. 
 
V souladu s ustanovením § 83 odst. 3 ZZVZ centrální zadavatel požaduje, aby dodavatel 
a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle 
§ 78 a článkem 5.11 této ZD, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této 
Veřejné zakázky. Pro vyloučení všech pochybností v této souvislosti centrální zadavatel 
stanoví, že bude-li dodavatel prokazovat splnění ekonomické kvalifikace nebo její části, 
jak je definována dále v této ZD, prostřednictvím jiné osoby, je dodavatel povinen 
předložit v rámci své nabídky písemný závazek jiné osoby, prostřednictvím které 
dodavatel bude prokazovat splnění ekonomické kvalifikace nebo její části, jehož 
obsahem bude společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. 
 

5.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

Centrální zadavatel stanoví, že v případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní 
způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ a článku 5.9 této ZD a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ a článku 5.10 písm. a) této ZD každý dodavatel samostatně. 

 
Splnění ostatních požadavků na profesní způsobilost, ekonomickou kvalifikaci nebo 
technickou kvalifikaci stanovených zadavatelem v této ZD musí prokázat všichni 
dodavatelé společně. 
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V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ centrální zadavatel požaduje, aby 
v případě, kdy dodavatelé podají společnou nabídku na plnění Veřejné zakázky, nesli 
všichni dodavatelé podávající takovou společnou nabídku odpovědnost za plnění 
Veřejné zakázky společně a nerozdílně. 
 

5.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

Centrální zadavatel stanoví, že byla-li kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se 
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu 
požadovaném centrálním zadavatelem. 
 
Podrobnosti k formě a podobě dokladů jsou stanoveny v článku 5.7 této ZD. 
 

5.5. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit centrálnímu zadavateli výpis 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§228 ZZVZ), a to ve lhůtě pro prokázání splnění 
kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje doklad prokazující: 

a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, resp. článku 5.9 této ZD; 

b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, resp. článku 5.10 ZD v tom rozsahu, 
v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují 
splnění kritérií profesní způsobilosti. 

 
V souladu s ustanovením § 228 odst. 2 ZZVZ centrální zadavatel přijme výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než tři (3) měsíce. Centrální zadavatel však nepřijme 
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení 
podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 

  
Centrální zadavatel stanoví, že stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského 
státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. 
 

5.6. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit centrálnímu zadavateli 
certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje 
náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. 
 

5.7. Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace 

Centrální zadavatel stanoví, že v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ předkládá 
dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace.  
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Pokud ZZVZ nebo centrální zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu 
České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, 
ve kterém se tento doklad vydává, přitom platí, že tento doklad se předkládá 
s překladem do českého jazyka. V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ centrální 
zadavatel stanoví, že bude-li mít centrální zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, 
může si od dodavatele vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do 
českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků dle zvláštního 
právního předpisu. 
 
Centrální zadavatel stanoví, že doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání 
v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. 
  
V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 ZZVZ centrální zadavatel stanoví, že povinnost 
předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy dle zvláštních právních předpisů nebo 
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro 
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 
 
V návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ centrální zadavatel stanoví, že 
nepřipouští, aby dodavatel v rámci své nabídky nahradil doklady požadované 
k prokázání kvalifikace čestným prohlášením. 
 
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit jednotným evropským osvědčením 
pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Centrální zadavatel bude před uzavřením smlouvy (Rámcové dohody) na plnění této 
Veřejné zakázky požadovat po vybraných dodavatelích, aby předložili originály nebo 
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky ze strany vybraných dodavatelů předloženy. 
 
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a článku 5.9 této ZD a profesní 
způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ a článku 5.10 písm. a) této ZD musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 
 
Centrální zadavatel stanoví, že veškerá čestná prohlášení předkládaná dodavatelem 
v souladu s touto ZD musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
dodavatele. Jedná-li taková osoba na základě plné moci, musí být taková plná moc 
součástí nabídky dodavatele. 
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5.8. Změny v kvalifikaci 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 
řízení této Veřejné zakázky ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto 
změnu centrálnímu zadavateli do pěti (5) pracovních dnů oznámit a do deseti (10) 
pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke 
kvalifikaci. 
 
Povinnost podle předchozího odstavce tohoto článku této ZD účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; 
 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
  
Dozví-li se centrální zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v tomto 
článku této ZD, centrální zadavatel takového dodavatele bezodkladně vyloučí ze 
zadávacího řízení. 
 

5.9. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ 

5.9.1. Rozsah prokazování základní způsobilosti 
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti (5) letech před zahájením 
tohoto zadávacího řízení Veřejné zakázky pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele, kdy k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní 
zachycen splatný daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 
němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Centrální zadavatel stanoví, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí 
podmínku podle článku 5.9.1 písm. a) této ZD, tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) 
ZZVZ, splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. 
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku 
podle článku 5.9.1 písm. a) této ZD, tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
splňovat: 
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i) tato právnická osoba; 

ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a 

iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele. 

Centrální zadavatel stanoví, že účastní-li se tohoto zadávacího řízení Veřejné 
zakázky pobočka závodu: 

i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle článku 5.9.1 písm. a) 
této ZD, tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, splňovat tato právnická osoba 
a vedoucí pobočky závodu; 

ii) české právnické osoby, musí podmínku podle článku 5.9.1 písm. a) této 
ZD, tj. podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, splňovat osoby uvedené 
v ustanovení § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 

5.9.2. Prokázání základní způsobilosti 
Centrální zadavatel stanoví, že splnění podmínek základní způsobilosti ve 
vztahu k České republice uvedených pod písmeny a) až e) článku 5.9.1 této ZD 
prokazuje dodavatel předložením: 

• výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k podmínce vymezení 
v ustanovení 5.9.1 písm. a) této ZD (tj. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ); 

• potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k podmínce vymezení 
v ustanovení 5.9.1 písm. b) této ZD (tj. § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ); 

• písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu 
k podmínce vymezení v ustanovení 5.9.1 písm. b) této ZD (tj. § 74 odst. 1 
písm. b) ZZVZ); 

• písemného čestného prohlášení ve vztahu k podmínce vymezení 
v ustanovení 5.9.1 písm. c) této ZD (tj. § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ); 

• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu 
k podmínce vymezení v ustanovení 5.9.1 písm. d) této ZD (tj. § 74 odst. 1 
písm. d) ZZVZ); 

• výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného 
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu 
k podmínce vymezení v ustanovení 5.9.1 písm. e) této ZD (tj. § 74 odst. 1 
písm. e) ZZVZ). 

 

5.10. Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZZVZ 

Profesní způsobilost prokazuje dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku 
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje. 
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5.11. Ekonomická kvalifikace podle ustanovení § 78 ZZVZ 

Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel, jehož minimální roční obrat dosažený 
dodavatelem s ohledem na předmět Veřejné zakázky dosahoval minimálně 
160.000.000 Kč za tři (3) bezprostředně předcházející účetní období. 

Centrální zadavatel stanoví, že jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li 
údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Splnění ekonomické kvalifikace prokazuje dodavatel předložením výkazu zisku a ztrát 
dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 

5.12. Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 ZZVZ 

Splnění kritérií technické kvalifikace prokazuje dodavatel předložením: 

a) seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední tři (3) 
roky před zahájením tohoto zadávacího řízení Veřejné zakázky, zpracovaný 
formou čestného prohlášení dodavatele a podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele, s uvedením: 

• ceny významné dodávky v Kč bez DPH a doby jejího poskytnutí; 

• identifikace objednatele, kterému byla významná dodávka poskytována, 
vč. uvedení kontaktní osoby (jména a příjmení) příslušného objednatele 
významné dodávky a kontaktních údajů na tuto osobu (min. v rozsahu 
telefonní číslo, e-mailové spojení), u které bude možné údaje významné 
dodávky ověřit; 

• stručného popisu a rozsahu významné dodávky v oblasti dodávky 
licencí, jejich podpory a souvisejících služeb; 

Centrální zadavatel stanoví, že za významnou dodávku se považuje: 

• poskytnutí dodávek produktů (programových prostředků) v některém 
z licenčních programů uvedených v ustanovení odst. 3.1 této ZD a/nebo 
poskytování nových produktů typu Engineered Systems společnosti 
Oracle.  

Centrální zadavatel stanoví, že pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 
musí dodavatel prokázat, že v posledních třech (3) letech realizoval alespoň tři 
(3) významné dodávky ve smyslu této ZD, kdy hodnota alespoň jedné významné 
dodávky činila minimálně 3.000.000,- Kč bez DPH a současně hodnota všech 
významných dodávek činila v souhrnu alespoň 5.000.000,- Kč bez DPH. 

V návaznosti na ustanovení § 79 odst. 4 ZZVZ centrální zadavatel uvádí, že 
dodavatel není oprávněn k prokázání splnění tohoto kritéria technické 
kvalifikace použít dodávky, které poskytl: 

a)  společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky 
podílel; nebo 

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. 
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b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění Veřejné 

zakázky a osvědčení vztahující se k odborné kvalifikaci  

Centrální zadavatel požaduje, aby pro splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu dodavatel prokázal, že má pro plnění této Veřejné zakázky 
k dispozici realizační tým sestávající minimálně ze čtyř (4) osob splňující 
následující požadavky centrálního zadavatele: 
 
i) 1 osoba, která splňuje následující požadavky: 

• je držitelem certifikace – Oracle Linux Certified Implementation 
Specialist 

• aktivní znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka slovem 
i písmem alespoň na úrovni B1 dle Společného evropského 
referenčního rámce; 
 

ii) 1 osoba, která splňuje následující požadavky: 
• je držitelem certifikace – Oracle Database 12c Administrator Certified 

Professional 
• aktivní znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka slovem 

i písmem alespoň na úrovni B1 dle Společného evropského 
referenčního rámce; 
 

iii) 1 osoba, která splňuje následující požadavky: 
• je držitelem certifikace – Oracle Certified Associate, Oracle Weblogic 

Server 11g Administrator 
• aktivní znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka slovem 

i písmem alespoň na úrovni B1 dle Společného evropského 
referenčního rámce; 
 

iv) 1 osoba, která splňuje následující požadavky: 
• je držitelem certifikace – Oracle Product Support Specialist nebo 

general Product Support Specialist 
• aktivní znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka slovem 

i písmem alespoň na úrovni B1 dle Společného evropského 
referenčního rámce. 
 
 

Centrální zadavatel stanoví, že nepřipouští, aby dodavatel složil realizační tým 
z menšího, než výše stanoveného počtu osob. 
 
Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu (včetně uvedení 
informace, zda se jedná o osobu působící jako poddodavatel/zaměstnanec 
poddodavatele), ze kterého bude vyplývat splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu a který bude ve vztahu ke každému členu realizačního týmu – 
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doložen kopiemi (i) příslušných certifikátů a (ii) čestným prohlášením člena 
realizačního týmu, že ovládá český nebo slovenský jazyk na požadované 
úrovni. 
 
Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel bude oprávněn poskytovat plnění 
Veřejné zakázky prostřednictvím těch členů realizačního týmu a poddodavatelů, 
kteří budou ze strany dodavatele uvedeni v seznamu členů realizačního týmu 
a poddodavatelů zpracovaného v souladu s touto ZD, a to pouze v rozsahu dle 
tohoto seznamu. Podmínky a pravidla pro změny v osobách členů realizačního 
týmu a/nebo poddodavatelů jsou obsaženy v závazném návrhu Rámcové 
dohody. 
 
 

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Centrální zadavatel stanovuje, že veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny 
v závazném návrhu Rámcové dohody, která je přílohou č. 3 této ZD. 

Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen předložit v rámci své nabídky 
podepsaný návrh Rámcové dohody, a to v podobě v jaké je obsažen v příloze č. 3 této 
ZD.  

Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel je závazný návrh Rámcové dohody oprávněn 
měnit či doplňovat pouze na místech určených centrálním zadavatelem a žlutě 
označených „Doplní dodavatel“.  

Jakýkoli jiný zásah do návrhu Rámcové dohody ze strany dodavatele může být ze strany 
centrálního zadavatele považován za porušení zadávacích podmínek a dodavatel může 
být vyloučen z další účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

Centrální zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v rámci nabídky musí být 
předloženy též jednotlivé přílohy Rámcové dohody, tak jak jsou zmíněny v závazném 
návrhu Rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. 

 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

7.1. Stanovení ceny za plnění Veřejné zakázky pro účely Rámcové dohody 

Centrální zadavatel stanoví, že dodavatelé nabídnou a ve své nabídce uvedou výši 
nabízených slev z ceníkové ceny produktů společnosti Oracle Corporation, a to z cen 
uvedených v oficiálních celosvětově platných cenících společnosti Oracle Corporation 
zveřejňovaných na internetové adrese 
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html, popřípadě 
https://cloud.oracle.com . 
 
Pro vyloučení všech pochybností centrální zadavatel stanoví, že slevy nabízené 
dodavatelem musí být stejné pro všechny produkty společnosti spadající pod jednu 
z licenčních skupin uvedených níže, není-li níže výslovně stanoveno pro konkrétní 

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html
https://cloud.oracle.com/
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produkty jinak, kdy platí, že slevy nabízené dodavatelem se uplatní pro daný (nebo 
vyšší) typ produktu. 
 
Centrální zadavatel stanoví, že výše slevy nabízená dodavatelem z ceníkové ceny 
produktů a služeb společnosti Oracle Corporation, a to z cen uvedených v oficiálních 
celosvětově platných cenících společnosti Oracle Corporation zveřejňovaných na 
internetové adrese http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html, 
popřípadě https://cloud.oracle.com , musí být dodavateli uvedena v následující 
struktuře: 

Skupina plnění 

Výše slevy nabízená 
dodavatelem za poskytnutí 

plnění s přesností na dvě 
desetinná místa 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku 
nových licencí ke všem programovým prostředkům 
společnosti Oracle zařazených do licenčního typu 
„Technology SW“, a to jako licencí v podobě „Full 
Use licence“, s přesností na dvě desetinná místa  

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku 
nových licencí ke všem programovým prostředkům 
společnosti Oracle zařazených do licenčního typu 
„Technology SW“, a to jako licencí v podobě 
„Proprietary Application Hosting (PAH) licence“, 
s přesností na dvě desetinná místa 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku 
nových licencí ke všem programovým prostředkům 
společnosti Oracle zařazených do licenčního typu 
„Infrastructure as a Service“ a "Platform as a 
Service", a to jako licencí v podobě „Cloud 
Subscription“, s přesností na dvě desetinná místa 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování 
následujících nových produktů typu Engineered 
Systems (tj. předintegrovaných systémů 
s optimalizovaným a konsolidovaným prostředím 
pro výkon) včetně souvisejících licencí: 

------------------------- 

Exadata Database Machine X6-2 HC Half Rack (nebo 
vyšší model) -  operační systém, aplikační software, 
řídící software, Oracle Exadata Storage Server 
Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exadata Database Machine X6-2 HC Quarter Rack 
(nebo vyšší model) -  operační systém, aplikační 
software, řídící software, Oracle Exadata Storage 
Server Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exadata Database Machine X6-2 EF Eighth Rack [DOPLNÍ DODAVATEL] % 

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html
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(nebo vyšší model) -  operační systém, aplikační 
software, řídící software, Oracle Exadata Storage 
Server Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 
Exadata Database Machine X6-2 HC Eighth Rack 
(nebo vyšší model) -  operační systém, aplikační 
software, řídící software, Oracle Exadata Storage 
Server Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Oracle SuperCluster M7 High Capacity (HC) Small 
Configuration (nebo vyšší model) - operační systém, 
aplikační software, řídící software, Oracle Exadata 
Storage Server Software včetně povinné instalace a 
základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Oracle SuperCluster M7 High Capacity (HC) Elastic 
Base Rack  (nebo vyšší model) - operační systém, 
aplikační software, řídící software, Oracle Exadata 
Storage Server Software včetně povinné instalace a 
základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Zero Data Loss Recovery Appliance X6 Base Rack 
(nebo vyšší model) - operační systém, aplikační 
software, řídící software, Zero Data Loss Recovery 
Appliance Software včetně povinné instalace a 
základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Oracle MiniCluster S7-2 (nebo vyšší model) - 
operační systém, řídící software včetně povinné 
instalace a základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exalytics In-Memory Machine X6-4 (nebo vyšší 
model) - operační systém, řídící software včetně 
povinné instalace a základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Big Data Appliance X6-2 Starter Rack (nebo vyšší 
model) - operační systém, aplikační software, řídící 
software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exalogic Elastic Cloud X5-2 Eighth Rack (nebo vyšší 
model) - operační systém, aplikační software, řídící 
software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Skupina plnění 
Výše slevy nabízená 

dodavatelem s přesností na dvě 
desetinná místa 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování 
služeb technické podpory v rámci programu „Oracle 
Premier Support for SW“, s přesností na dvě 
desetinná místa 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování ------------------ 
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služeb technické podpory pro následující typy 
Engineered Systems v rámci programu „Oracle 
Premier Support“, s přesností na dvě desetinná 
místa: 
Exadata Database Machine X6-2 HC Half Rack (nebo 
vyšší model) - operační systém, aplikační software, 
řídící software, Oracle Exadata Storage Server 
Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exadata Database Machine X6-2 HC Quarter Rack  
(nebo vyšší model) - operační systém, aplikační 
software, řídící software, Oracle Exadata Storage 
Server Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exadata Database Machine X6-2 EF Eighth Rack  
(nebo vyšší model) - operační systém, aplikační 
software, řídící software, Oracle Exadata Storage 
Server Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exadata Database Machine X6-2 HC Eighth Rack  
(nebo vyšší model) - operační systém, aplikační 
software, řídící software, Oracle Exadata Storage 
Server Software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Oracle SuperCluster M7 High Capacity (HC) Small 
Configuration  (nebo vyšší model) - operační systém, 
aplikační software, řídící software, Oracle Exadata 
Storage Server Software včetně povinné instalace a 
základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Oracle SuperCluster M7 High Capacity (HC) Elastic 
Base Rack (nebo vyšší model) - operační systém, 
aplikační software, řídící software, Oracle Exadata 
Storage Server Software včetně povinné instalace a 
základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Zero Data Loss Recovery Appliance X6 Base Rack 
(nebo vyšší model) - operační systém, aplikační 
software, řídící software, Zero Data Loss Recovery 
Appliance Software včetně povinné instalace a 
základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Oracle MiniCluster S7-2 (nebo vyšší model) - 
operační systém, řídící software včetně povinné 
instalace a základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Exalytics In-Memory Machine X6-4 (nebo vyšší 
model) - operační systém, řídící software včetně 
povinné instalace a základní konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Big Data Appliance X6-2 Starter Rack (nebo vyšší [DOPLNÍ DODAVATEL] % 
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model) - operační systém, aplikační software, řídící 
software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 
Exalogic Elastic Cloud X5-2 Eighth Rack (nebo vyšší 
model) - operační systém, aplikační software, řídící 
software včetně povinné instalace a základní 
konfigurace a dopravy 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování 
služeb technické podpory v rámci programu „Oracle 
Premier Support for HW“, s přesností na dvě 
desetinná místa 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Skupina plnění 

Výše maximálního meziročního 
navýšení ceny technické 

podpory nabízená dodavatelem 
s přesností na dvě desetinná 

místa 
Garance maximálního meziročního navýšení ceny 
technické podpory v rámci programu „Oracle 
Premier Support“ při její obnově na 1 rok při 
zachování rozsahu služeb technické podpory a její 
obnově minimálně 30 dní před ukončením podpory 
stávající, vyjádřeno jednou číselnou hodnotou v % 
s přesností na dvě desetinná místa 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Garance maximálního meziročního navýšení ceny 
technické podpory v rámci programu „Oracle 
Premier Support“ při její obnově na 3 roky při 
zachování rozsahu služeb technické podpory a její 
obnově minimálně 30 dní před ukončením podpory 
stávající, vyjádřeno kumulativně za 3 roky jednou 
číselnou hodnotou v % s přesností na dvě desetinná 
místa 

[DOPLNÍ DODAVATEL] % 

 
Pro vyloučení všech pochybností centrální zadavatel stanoví, že sleva nabídnutá 
dodavatelem v jeho nabídce a následně uvedená v návrhu Rámcové dohody, která 
tvoří přílohu č. 3 této ZD, musí být platná a garantovaná pro celé období trvání 
Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích prováděcích smluv uzavřených na základě 
Rámcové dohody.  

Centrální zadavatel stanoví, že služby technické podpory v případě licenčního modelu 
Perpetual budou oceněny jako procentuální podíl z prodejní ceny licencí 
poskytovaných v rámci licenčního modelu Perpetual po uplatnění slevy nabídnuté 
konkrétním dodavatelem v rámci konkrétní prováděcí smlouvy uzavřené dle Rámcové 
dohody. Služby technické podpory v případě licenčního modelu Term budou oceněny 
jako procentuální podíl z ceníkové ceny licencí poskytovaných v rámci licenčního 
modelu Perpetual po uplatnění slevy nabídnuté konkrétním dodavatelem v rámci 
konkrétní prováděcí smlouvy uzavřené dle Rámcové dohody. 
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Pro vyloučení všech pochybností centrální zadavatel dále stanoví, že v souladu 
s Rámcovou dohodou, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 3 této ZD, budou dodavatelé, 
se kterými bude Rámcová dohoda uzavřena povinni předkládat centrálnímu zadavateli 
aktuální verzi oficiálních celosvětově platných ceníků společnosti Oracle Corporation 
zveřejňovaných na internetové adrese 
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html, popřípadě 
https://cloud.oracle.com, ze kterých budou zřejmé koncové doporučené ceny 
stanovené společností Oracle Corporation, kdy centrální zadavatel bude oprávněn 
ověřit správnost takto předložených ceníků u společnosti Oracle Corporation. 
 
Stanovení nabídkové ceny za plnění Veřejné zakázky pro účely Rámcové dohody 
provede dodavatel formou vyplnění přílohy č. 6 této ZD, a to na místech výslovně 
určených k vyplnění ze strany dodavatele a jejímu uvedení v nabídce dodavatele. 
 
Centrální zadavatel stanoví, že dodavatelem vyplněná příloha č. 6 této ZD musí být 
podepsána dodavatelem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
dodavatele. 
 
Centrální zadavatel dále stanoví, že dodavatelem vyplněná příloha č. 6 této ZD bude 
tvořit přílohu č. 2 Rámcové dohody. 
 
Centrální zadavatel stanoví, že nacenění jednotlivých položek v příloze č. 6 této ZD, je 
třeba provést v souladu s touto ZD s tím, že dodavatelem nabídnuté slevy, případně 
konkrétní ceny musí být platné minimálně do doby nejzazšího termínu ukončení plnění 
dle této ZD.  
 
Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen ocenit (vyplnit) všechny žlutě 
označené položky označené „DOPLNÍ DODAVATEL“ obsažené v příloze č. 6 této ZD.  
 
Centrální zadavatel stanoví, že v rámci přílohy č. 6 této ZD je dodavatel oprávněn 
vyplnit pouze žlutě označená pole „DOPLNÍ DODAVATEL“. Jakékoliv jiné zásahy ze 
strany dodavatele do přílohy č. 6 této ZD jsou nepřípustné.  
 
Centrální zadavatel stanoví, že nevyplnění přílohy č. 6 této ZD v předepsaném rozsahu 
a stanoveným způsobem nebo nekompletní vyplnění uvedené přílohy č. 6 bude ze 
strany centrálního zadavatele považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 
 
 

7.2. Stanovení ceny za plnění Veřejné zakázky pro účely hodnocení 

Centrální zadavatel stanoví, že pro účely hodnocení nabídek, jak uvedeno dále v této 
ZD je dodavatel povinen v rámci své nabídky vyplnit Tabulku pro výpočet nabídkové 
ceny pro účely hodnocení, která je obsažena v příloze č. 7 této ZD. 

Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen v rámci své nabídky nacenit 
jednotlivé položky uvedené Tabulky pro účely hodnocení, a to při aplikaci slev 

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html
https://cloud.oracle.com/
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uvedených dodavatelem v souladu s ustanovením článku 7.1 této ZD v jejich nabídce, 
tj. s využitím dodavateli nabídnutých slev. 

Centrální zadavatel stanoví, že dodavatelé jsou oprávněni doplnit Tabulku pro výpočet 
nabídkové ceny pro účely hodnocení uvedenou v příloze č. 7 této ZD pouze na místech 
označených „DOPLNÍ DODAVATEL“, kdy jsou povinni nacenit a vyplnit všechny položky 
takto označené. Nesplnění tohoto požadavku bude posouzeno jako nesplnění 
zadávacích podmínek stanovených centrálním zadavatelem. 

Centrální zadavatel stanoví, že v rámci přílohy č. 7 této ZD je dodavatel oprávněn 
vyplnit pouze žlutě označená pole „DOPLNÍ DODAVATEL“. Jakékoliv jiné zásahy ze 
strany dodavatele do přílohy č. 7 této ZD jsou nepřípustné.  
 
Centrální zadavatel stanoví, že celková nabídková cena pro účely hodnocení nabídek 
musí být podepsána dodavatelem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
dodavatele a musí být v nabídce uvedena ve formě: 
 

a) vyplněné přílohy č. 7 této ZD podepsané dodavatelem nebo osobou 
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele; a 

b) na krycím listu nabídky, a to na relevantních částech označených 
„DOPLNÍ DODAVATEL“.  

 
Centrální zadavatel stanoví, že nevyplnění přílohy č. 7 této ZD v předepsaném rozsahu 
a stanoveným způsobem nebo nekompletní vyplnění uvedené přílohy č. 7 bude ze 
strany centrálního zadavatele považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

 
 

7.3. Náležitosti ceny za plnění veřejné zakázky 

Centrální zadavatel stanoví, že cena stanovená dodavatelem dle této ZD formou výše 
slevy z oficiálních celosvětově platných ceníků společnosti Oracle Corporation 
zveřejňovaných na internetové adrese 
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html, popřípadě 
https://cloud.oracle.com a závazných pro všechny oprávněné dodavatele produktů 
a služeb společnosti Oracle Corporation, musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné 
k řádnému, úplnému a kvalitnímu poskytnutí plnění ze strany dodavatele po celou 
dobu trvání Rámcové dohody, resp. jednotlivých prováděcích smluv.  
 
Centrální zadavatel stanoví, že garantované maximální meziroční navýšení ceny 
technické podpory v rámci programu „Oracle Premier Support“ při její obnově na 1 
rok a při zachování rozsahu služeb technické podpory a její obnově minimálně 30 dní 
před ukončením podpory stávající nabídnutá dodavatelem v rámci jeho nabídky 
nesmí být vyšší než 3 %. 
 
Centrální zadavatel dále stanoví, že garantované maximální meziroční navýšení ceny 
technické podpory v rámci programu „Oracle Premier Support“ vyjádřené 
kumulativně za 3 roky jednou číselnou hodnotou v % při její obnově na 3 roky a při 
zachování rozsahu služeb technické podpory a její obnově minimálně 30 dní před 

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html
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ukončením podpory stávající nabídnutá dodavatelem v rámci jeho nabídky nesmí být 
vyšší než 6 %. 
Centrální zadavatel stanoví, že nesplnění tohoto požadavku bude považováno za 
nesplnění zadávacích podmínek Veřejné zakázky. 

7.4. Podmínky pro překročení ceny za plnění veřejné zakázky 

Centrální zadavatel stanoví, že cena, stanovená dodavatelem dle této ZD formou výše 
slevy z oficiálních celosvětově platných ceníků společnosti Oracle Corporation 
zveřejňovaných na internetové adrese 
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html, popřípadě 
https://cloud.oracle.com a závazných pro všechny oprávněné dodavatele produktů 
a služeb společnosti Oracle Corporation, je cenou konečnou, nejvyšší 
a nepřekročitelnou a může být měněna pouze v souladu s touto ZD a ZZVZ. 
 
Pro vyloučení všech pochybností a s ohledem na příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 3 této ZD, centrální zadavatel stanoví, že 
cena plnění dle Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv, bude odvozena od 
jednotkových cen společnosti Oracle Corporation, které jsou stanoveny v měně USD.  
 
V této souvislosti centrální zadavatel stanoví, že výše ceny v českých korunách bude 
stanovena přepočtem ceny USD dle kurzu USD/Kč vyhlášeného Českou národní bankou 
ke dni zahájení příslušného dílčího zadávacího řízení veřejné zakázky na základě 
Rámcové dohody, nedohodne-li se centrální zadavatel, resp. jednotliví zadavatelé, 
s dodavatelem jinak. 
 

8. NÁLEŽITOSTI NABÍDKY, JEJÍ ČLENĚNÍ A OBSAH 

Centrální zadavatel žádá dodavatele, aby nabídka byla zpracována v souladu s níže 
uvedenými požadavky centrálního zadavatele. 

Centrální zadavatel stanoví, že dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku na 
plnění veřejné zakázky. 

V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) a 107 odst. 1 ve spojení s ustanovením 
§ 211 odst. 3 ZZVZ centrální zadavatel stanoví, že nabídky na plnění veřejné zakázky se 
podávají písemně, a to pouze v elektronické podobě, způsobem uvedeným v článku 10 
této ZD, kdy centrální zadavatel doporučuje následující způsob zpracování nabídek: 

• nabídka na plnění Veřejné zakázky bude předložena v  elektronickém 
vyhotovení v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů; pokud některý z 
požadovaných dokumentů nebo jejich kopii má dodavatel k dispozici pouze v 
jazyce jiném než českém, předloží v nabídce překlad tohoto dokumentu do 
českého jazyka. Bude-li mít centrální zadavatel pochybnosti o správnosti 
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do 
českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se 
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce; 

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/index.html
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• centrální zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zpracována v následující 
struktuře: 

a) krycí list nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 1 
této ZD, 

b) obsah nabídky, 

c) dokumenty a prohlášení k prokázání kvalifikace, a to v následujícím členění: 

• dokumenty vztahující se k prokazování základní způsobilosti, 
• dokumenty vztahující se k prokazování profesní způsobilosti, 
• dokumenty vztahující se k prokazování ekonomické kvalifikace, 
• dokumenty vztahující se k prokazování technické kvalifikace, 

d) návrh Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, který bude odpovídat 
návrhu Rámcové dohody obsaženému v příloze č. 3 této ZD, podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; centrální zadavatel 
opětovně zdůrazňuje, že dodavatel není oprávněn měnit a doplňovat návrh 
Rámcové smlouvy na jiných, než výslovně označených místech pro 
doplnění, 

e) v elektronickém nástroji NEN bude ze strany dodavatele doplněna celková 
nabídková cena v korunách českých (Kč)  bez DPH; 

f) centrální zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást nabídky dodal 
rovněž: 

• vyplněnou tabulku uvedenou v příloze č. 6 této ZD; a 

• vyplněnou tabulku uvedenou v příloze č. 7 této ZD, 

g) jedná-li jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci nebo 
jinak pověřená osoba, platná plná moc, a to v originále nebo v úředně 
ověřené kopii nebo příslušné pověření, ze které bude vyplývat oprávnění 
návrh Rámcové smlouvy jménem či za dodavatele učinit, 

h) ostatní dokumenty, které bude dodavatel považovat za vhodné. 

Centrální zadavatel stanoví, že elektronická nabídka musí být podána v souladu s 
požadavky systému NEN. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím 
akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, 
PDF/A, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Centrální zadavatel preferuje předložení nabídky v 
PDF/A formátu. 
Centrální zadavatel stanoví, že elektronická nabídka musí být zašifrována poskytnutým 
certifikátem pro zašifrování nabídky, kdy tento certifikát je dostupný ke stažení na 
profilu centrálního zadavatele v záložce „Zadávací podmínky“. Centrální zadavatel 
upozorňuje, že nabídka zašifrovaná špatným certifikátem bude vyřazena. 
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9. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY 

V souladu s ustanovením § 104 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 122 ZZVZ centrální 
zadavatel stanoví, že vybraní dodavatelé budou v souvislosti s výběrem dodavatele 
a procesem uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky vyzváni k předložení: 

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již centrální 
zadavatel nebude mít k dispozici, 

b) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ, je-li vybraný dodavatel 
právnickou osobou, tedy k předložení: 

• identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem 
dodavatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu; 

• dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího bodu 
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména 

− výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; 

− seznam akcionářů; 

− rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku; 

− společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

V případech uvedených v tomto článku této ZD bude centrální zadavatel postupovat 
obdobně dle ustanovení § 46 odst. 1 ZZVZ. 

 

10. ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

10.1. Způsob podání nabídek 
Centrální zadavatel stanoví, že v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) a 107 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ, je nabídky na plnění veřejné 
zakázky možno podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje 
„Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) dostupného na URL adrese: 
https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.  

Centrální zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku prostřednictvím NEN musí být 
dodavatel řádně registrovaným dodavatelem. Centrální zadavatel upozorňuje 
dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému 
NEN. 

Centrální zadavatel uvádí, že podrobné informace o elektronickém nástroji NEN 
naleznete v dokumentech dostupných na internetové adrese https://nen.nipez.cz, 
zejména v sekci „In-formace pro uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské 
příručky“. Centrální zadavatel doporučuje dodavatelům sledovat aktuálnost této 
příručky na uvedeném internetovém odkazu, jakož i seznámit se s pravidly a pokyny 
pro používání elektronického nástroje NEN uvedenými na uvedené internetové adrese 
a tyto dodržovat. 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
https://nen.nipez.cz/
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Centrální zadavatel dále uvádí, že systémové požadavky na technické zařízení 
dodavatele (PC) pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci NEN je k dispozici 
na URL adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně. Centrální zadavatel doporučuje 
dodavatelům, aby si s dostatečným předstihem před podáním nabídky v referenčním 
prostředí v NEN provedli test kompatibility v sekci „Ověření kompatibility mého 
zařízení“. Centrální zadavatel doporučuje dodavatelům, aby se seznámili s uvedenými 
systémovými požadavky a tyto dodržovali. 

 

10.2. Lhůta pro podání nabídek 
Centrální zadavatel stanoví, že lhůta pro podání nabídek uplyne dne 30. května 2017 
v 09.00 hodin. 

 

11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne 30. května 2017 v 09.00 hodin, na 
kontaktní adrese centrálního zadavatele. 

Centrální zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě se 
uskuteční v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ. 

Centrální zadavatel stanoví, že v rámci otevírání nabídek podaných v elektronické 
podobě bude předmětem kontroly, zda byly nabídky podány ve lhůtě pro podání 
nabídek, zda jsou podané nabídky autentické, jakož i zda s datovou zprávou obsahující 
nabídku nebylo před otevřením manipulováno a zda nebylo jedním dodavatelem 
podáno více nabídek. 

Centrální zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě je 
neveřejné. 

 

12. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny podle § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické 
výhodnosti, tj. budou hodnoceny podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, 
a to způsobem uvedeným dále v této ZD. 

Centrální zadavatel stanoví, že pro účely hodnocení nabídek jsou dodavatelé povinni 
předložit v rámci své nabídky Tabulku pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení, která tvoří přílohu č. 7 této ZD, vyplněnou způsobem stanoveným v článku 
7.2 této ZD. 

Zadavatel stanoví, že bude hodnocena celková nabídková cena za plnění veřejné 
zakázky v Kč bez DPH stanovená dodavatelem v souladu s článkem 7.2 této ZD. Nabídky 
budou seřazeny v pořadí dle výše jejich celkových nabídkových cen v Kč bez DPH, kdy 
jako nejvhodnější bude vyhodnoceno pět (5) nabídek, obsahující nejnižší celkovou 
nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

Nepředložení Tabulky pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení bude 
posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek stanovených centrálním zadavatelem. 

https://nen.nipez.cz/
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Rámcová dohoda bude následně uzavřena s dodavateli, kteří se umístili na 1. – 5. 
místě. 

13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dodavatel je oprávněn dle § 98 ZZVZ písemně žádat o vysvětlení zadávací dokumentace 
této Veřejné zakázky. Dodavatelé mohou využít vzor žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.  

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být centrálnímu zadavateli 
doručena nejpozději ve lhůtě stanovené v ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Tato žádost 
o dodatečné informace musí být doručena na kontaktní adresu centrálního zadavatele: 
Česká republika – Ministerstvo vnitra – odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů, 
oddělení přípravy a organizace veřejných zakázek (vezak@mvcr.cz), ID datové 
schránky: 6bnaawp dle článku 1. této ZD). 

Žádost musí současně obsahovat údaje identifikující předmětnou veřejnou zakázku, 
tj. č.j.: MV-34930-7/VZ-2017 a názvem VZ: „ Pořizování licencí a podpory k produktům 
Oracle“.  

Centrální zadavatel poskytne dodatečné informace k ZD v souladu s pravidly 
stanovenými pro poskytování dodatečných informací v § 98 ZZVZ. 

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Centrální zadavatel stanoví, že prohlídka místa plnění této Veřejné zakázky nebude 
realizována. 

15. PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE 

V souladu s ustanovením § 33 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ 
centrální zadavatel uvádí, že v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek této 
Veřejné zakázky vedl předběžnou tržní konzultaci ve smyslu ZZVZ, a to se zástupci 
společnosti Oracle Czech s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
IČO: 61498483. 

Centrální zadavatel uvádí, že obsahem předběžné tržní konzultace byly následující 
informace: 

• podmínky poskytování licencí a podpory k produktům společnosti Oracle pro 
subjekty státní správy a samosprávy; 

• vymezení produktů typu Engineered Systems (tj. předintegrovaných systémů 
s optimalizovaným a konsolidovaným prostředím pro výkon) včetně 
souvisejících licencí nejčastěji využívaných ze strany subjektů státní správy a 
samosprávy; 

• podmínky výpočtu technické podpory pro licenční model Perpetual a Term; 
• podmínky pro stanovení meziročního navýšení podpory v případě její obnovy 

na 1 rok a na 3 roky; 
• podmínky (a jejich případná změna) pro poskytování plnění dle ZD na základě 

„Oracle Master Agreement“ a „Oracle Technical Support Policies. 

Centrální zadavatel uvádí, že informace, které jsou výsledkem uvedené předběžné tržní 
konzultace, jsou obsaženy v této ZD v částech vztahujících se k: 
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• vymezení předmětu plnění této Veřejné zakázky; 
• stanovení a upřesnění podmínek pro poskytování plnění dle této Veřejné 

zakázky; 
• definici podmínek, na které odkazuje Rámcová dohoda a vzor prováděcí 

smlouvy pro pro poskytování plnění na základě „Oracle Master Agreement“ a 
„Oracle Technical Support Policies. 

 

16. PRÁVA A VÝHRADY CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE 

Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v příslušných právních předpisech, 
vyhrazuje si centrální zadavatel níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého 
zadávacího řízení a stanoví následující výhrady: 

a) právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné 
lhůtě a za podmínek vymezených v ZZVZ; 

b) právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace 
a údaje deklarované dodavatelem v nabídce; 

c) právo neposkytovat jakékoliv náhrady nákladů spojených s účastí dodavatelů 
v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů 
apod. ustanovení § 40 odst. 4 ZZVZ tím není dotčeno; 

d) právo neposkytovat v souvislosti se zadávacím řízením žádné soutěžní ceny ani 
jiné platby uchazečům spojené s jejich účastí v zadávacím řízení. 

Centrální zadavatel nepřipouští podání dílčí nabídky. 

Centrální zadavatel nepřipouští varianty nabídek - jestliže dodavatel předloží více 
variant nabídky, bude to mít za následek vyloučení dodavatele z další účasti 
v zadávacím řízení. 

 

17. OSTATNÍ 

Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a centrálním 
zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český 
jazyk. 

 

V Praze, dne 18. dubna 2017 

 

 

Za zadavatele 

Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. 
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