VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02
dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také
„ZZVZ“)
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
dle ust. § 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Zadavatel:

Metropolnet, a.s.

Sídlo:

Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO / DIČ:

25439022 / CZ25439022

Název zakázky:

Metropolnet – dodávka AIS

Ev. číslo VVZ:

Z2018-023578

Identifikátor ZP na profilu zadavatele:

P18V00000131

Zadavatel obdržel dne 15. 08. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle článku 5.4 zadávací
dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. Obdržené dotazy a odpovědi zadavatele jsou uvedeny
níže.
Dotaz č. 01: V rámci zadávací dokumentace k této veřejné zakázce se uvádí v dokumentu Příloha 6 Návrh řešení, bod 5.2 - Instalace aplikační a databázové části, v přiložené tabulce: "Serverová farma
NENÍ licencována na SQL Enterprise (per core), ale per VM server (standard), a je tedy potřeba počítat
s cenou za licence k databázím (SQL, Oracle, …)".
Tato formulace jednoznačně neříká, zda zadavatel chce pořídit licence na MS SQL v rámci této veřejné
zakázky nebo je již pořídil či vlastní z jiného licenčního programu? A zároveň zda je požadována
instalace těchto DB do prostředí TC po dodavateli řešení? Prosím o vysvětlení této položky v zakázce.
Odpověď č. 01: K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí:
1. Licence MS SQL 2016 Standard pro 2x2 vCPU (v režimu licencování per core – neomezený
počet připojených uživatelů k databázi) bude zakoupena zadavatelem v rámci licenčního
programu Microsoft EA.
2. Instalace databáze je na straně dodavatele, který má přesné informace, jak má databáze být
nastavena pro svůj produkt. Dodavateli bude poskytnut virtuální server a vzdálený přístup, kam
si v rámci instalace svého produktu sám nainstaluje a nastaví Microsoft SQL databázi
(Zadavatel bude v rámci implementačních prací dodavatele informovat, jakou verzi má přesně
nainstalovat, dle licence).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Na základě výše uvedených dotazů zadavatel nemění text zadávací dokumentace. Předpokládá
však, že dodavatelé zohlední výše uvedené vysvětlení ve své cenové nabídce.
Zadavatel zároveň sděluje, že ostatní informace v Zadávací dokumentaci jsou beze změny.
Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, které doplňují zadávací podmínky, zadavatel
v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek, a to o 3 dny, tedy nová lhůta
pro podání nabídek je stanovena na 23. 08. 2018 v 09:30 hodin.
V Ústí nad Labem dne 17. 08. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace
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