
 
 
Č.j. MSMT-15583/2020-15 

Smlouva o 

„Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících 

služeb pro osobní počítače a servery“ 

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník) 

Smluvní strany 

 

Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Sídlo:   Karmelitská 529/5, 118 12 Praha-Malá Strana  

Jednající:  Mgr. Pavlou Katzovou, náměstkyní pro řízení sekce ekonomické 

PhDr. Mgr. Václavem Velčovským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce                           
EU a ESIF 

IČO:    00022985 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

   

 (dále jen „Objednatel“) 

 

Dodavatel:        SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 

Sídlo:   Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4 

Zastoupen:  Petrem Pánkem a Lukášem Zimou, prokuristy 

IČO:          24207519 

DIČ:          CZ24207519 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Společnost je zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188674 

 

 (dále jen „Dodavatel“) 

(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 

 



 

I. 

Předmět Smlouvy 

1. Předmětem plnění této Smlouvy o zajištění pronájmu softwarových licencí a 

souvisejících služeb pro osobní počítače a servery (dále jen „Smlouva“) je zajištění 
pronájmu licencí a souvisejících služeb pro užití souboru software (dále jen SW) 
určené pro zaměstnance a další nezbytné pracovníky MŠMT od 1. 12. 2020 do 30. 11. 

2023, nejdříve však od začátku účinnosti této Smlouvy. 

2. Počet licencí pro období 1. 12. 2020 – 30. 11. 2023 (nejdříve však od začátku 
účinnosti této Smlouvy) bude upřesněn v dílčí objednávce vystavené Objednatelem. 
Pro následující dvě roční období bude nejpozději k 31. 10. 2021 resp. 31. 10. 2022 

Dodavateli zasláno formou objednávky upřesnění počtu licencí. Počet licencí pro 
všechna období bude vždy stanoven dle systemizace Objednatele účinné k datu 
vystavení dílčí objednávky doplněné o další nezbytné pracovníky. 

Objednatel může v rámci uvedených dílčích objednávek počty jednotlivých licencí 
navyšovat i snižovat dle svých aktuálních potřeb. 
Zároveň může objednatel mimo tyto výše uvedené dílčí objednávky, respektive 
termíny, kdykoli v průběhu účinnosti smlouvy na základě objednávek počty licencí 
navyšovat. 

 

II. 

Termín a místo plnění 

1. Dodavatel se zavazuje zajistit Objednateli pronájem licencí, dle přílohy č. 1 část a) 
této Smlouvy na základě písemných dílčích objednávek dle čl. I. odst. 2. této Smlouvy. 

2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli doplňkové služby a technickou 

podporu, dle přílohy č. 1 část b) této Smlouvy, na základě objednávky Objednatele, 

v termínu stanoveném Objednatelem, přičemž forma objednání může být listinná 

nebo elektronická (emailem, datová zpráva).  

3. Místem plnění je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 

118 12 Praha 1 nebo místa, které Objednatel stanoví v objednávce. 

 

III. 

Cena za předmět Smlouvy   



1. Cena za pronájem softwarových licencí bude stanovena vždy jako součet součinů 

požadovaného počtu licencí na základě jednotlivých objednávek postupem dle čl. I 
odst. 2 této Smlouvy a jednotkových cen jednotlivých licencí uvedených v příloze č. 1 

část a).  

2. Maximální cena za poskytnuté doplňkové služby a technickou podporu dle přílohy č. 1 

část b) této Smlouvy nepřesáhne částku 2.040.000 Kč bez DPH. Doplňkové služby a 

technická podpora budou poskytovány na základě objednávky od Objednatele.  

3. Součástí Smlouvy je příloha č. 1, která obsahuje konkrétní ceny jednotlivých produktů 
a služeb. 

4. Cena jednotlivých produktů a doplňkových služeb a technické podpory je cenou 

maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu Smlouvy. Změna ceny je možná pouze v závislosti na změně předpisů 
upravujících výši DPH. V takovém případě může být cena odpovídajícím způsobem 
změněna. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Úhrada ceny bude provedena na základě zaslaných samostatných daňových dokladů 

– faktur. Přílohou faktur bude kopie předávacího protokolu odsouhlaseného zástupci 

obou smluvních stran pro licence a odsouhlaseného akceptačního protokolu za 
poskytnuté doplňkové služby a technickou podporu.  

2. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura 

neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Dodavatel je poté povinen doručit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v 

prodlení s úhradou.   

3. Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období od 12. prosince 
běžného roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury 
z původních 30 dní na 60 dní. 

4. Objednatel neposkytne finanční zálohu. 

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně 
převodem na účet Dodavatele. Za den zaplacení se považuje den, kdy finanční částka 
odešla z účtu Objednatele. 



6. Faktury hrazené z prostředků operačního programu (dále jen OP) budou vždy 
označeny názvem operačního programu, tj. OP VVV a registračním číslem projektu, 
z něhož jsou hrazeny. Registrační číslo projektu bude Dodavateli sděleno v příslušné dílčí 
objednávce. Faktury budou vystaveny zvlášť pro operační program a zvlášť za plnění 
hrazené ze státního rozpočtu.  

7.  Platba za pronájem licencí pro operační program na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2022 

bude rozdělena na dvě (2) samostatné faktury, a to zvlášť pro období 12/2021 a zvlášť 
pro období 1-11/2022. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo závazné pokyny k fakturaci dále upřesnit. 

 

V. 

Kontrola 

1.  Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální možnou součinnost při 
provádění kontroly plnění předmětu této Smlouvy a umožnit Objednateli přístup na 
místo kontroly, předložit mu na vyžádání doklady vztahující se k předmětu této 
Smlouvy a doložit i další významné skutečnosti požadované Objednatelem. 

2.  Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli výkon práva kontroly i po dobu, po kterou 

je povinen zajistit archivaci dokumentů. 

3.  Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

4.  Dodavatel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s dodávkou předmětu této Smlouvy dle platných právních předpisů, 
nejméně však do 31.12.2033. 

5.  Dodavatel je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z něhož je předmět Smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
předmětu Smlouvy, a to až do 31.12.2033. 

 

VI.  

Ostatní závazky Dodavatele 

Dodavatel se dále zavazuje: 

 neoprávněně nezasahovat do práva duševního vlastnictví třetích osob; 



 nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele a zdržet se veškerého jednání, 

které by mohlo Objednatele jakýmkoliv způsobem poškodit; 

 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro Objednatele, které jsou v 

pracovním nebo jiném obdobném poměru k Dodavateli nebo jsou k Dodavateli ve 

smluvním vztahu, se řídily vždy touto Smlouvou, dílčí objednávkou nebo objednávkou 

doplňkových služeb a technické podpory. Poruší-li taková osoba jakékoliv ustanovení 

této smlouvy nebo objednávky, hledí se na takové porušení, jako by je způsobil sám 
Dodavatel; 

 zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při plnění předmětu 
Smlouvy; 

 nepostoupit pohledávky za Objednatelem jakékoli třetí osobě; 

 nahradit Objednateli škodu způsobenou i případným poddodavatelem; 

 zajistit ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy; 

 mít v rámci plnění dle této smlouvy k dispozici tým 4 odborníků, splňujících tyto 
požadavky: 

a) znalost českého jazyka slovem i písmem na úrovní minimálně C1 dle Společného 
evropského referenčního rámce, 

b) dispozice odbornou certifikací, a to minimálně v následujícím rozsahu: 

alespoň 2 členové týmu: 

o 2x CSAM  - IAITAM (IAITAM Certified Software Asset Manager) 

o 2 x Designing, Assessing and Optimizing Software Asset Management (SAM)  

(70-713 nebo novější) 

o 2 x Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large 

Organizations (74-678 nebo novější)  

o 2 x Cloud Fundamentals (98-369 nebo novější) 

alespoň 1 člen týmu: 

o 1 x Security Fundamentals (98-367 nebo novější) 

o 1 x Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) – Productivity  

o 1 x Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) -  Office 365 

o 1 x Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert 



o 1 x  PRINCE2® Foundation 

každý člen realizačního týmu může být držitelem více uvedených certifikací, minimálně 1 z 
členů týmu musí disponovat kombinací certifikací PRINCE2® +  CSAM, tým bude rozdělen na 
vedoucího a 3 členy.  
Níže uvedení první členové týmu byli schváleni Objednatelem podpisem této Smlouvy a 

Dodavatel se zavazuje, že při plnění dle této Smlouvy, dílčích objednávek a objednávek 

doplňkových služeb a technické podpory bude využívat výhradně tyto osoby v dále 
uvedených funkcích: 

Dodavatel je oprávněn učinit změnu některé z osob uvedených shora pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Náhrada osoby je možná pouze za osobu obdobně 
kvalifikovanou, tj. splňující podmínky uvedené shora v tomto článku. V případě, že 
Dodavatelem navržená osoba nebude tyto podmínky splňovat, je Objednatel oprávněn 
takovou osobu odmítnout. V takovém případě je Dodavatel povinen nabídnout osobu jinou. 

 

VII.  

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1.  Pokud Dodavatel nedodrží ustanovení článku II. odstavec 1. a 2., je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z ceny 
předmětu Smlouvy bez DPH. 

2.  Dodavatel se zavazuje k uhrazení smluvní pokuty Objednateli za porušení povinnosti 
mlčenlivosti ve výši 100.000,- Kč za každé takové zjištění porušení povinnosti. Za 

porušení ostatních ustanovení článku VI. uhradí Dodavatel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. 

3.  Při prodlení s platbou je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli nejvýše zákonný úrok 
z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné. 



4.  Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany o 
její zaplacení doručena druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen 
nárok Objednatele na náhradu případné škody. 

VIII. 

Ukončení platnosti Smlouvy 

1. Platnost této Smlouvy lze předčasně ukončit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání všech vzájemných 
závazků a pohledávek smluvních stran, 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v odst. 2 – 5 tohoto článku, 

c) vypovědí Smlouvy. 

2. Kterákoli ze smluvních stran může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, v případě, že 
druhá smluvní strana: 

a) je i přes opakované písemné upozornění v prodlení s placením svého finančního 
závazku vůči ní déle než dva měsíce, 

b) i přes opakované písemné upozornění nesplní některou ze smluvních povinností 
podle této Smlouvy, ačkoli byla na možnost odstoupení od této Smlouvy 

upozorněna. Za jednu ze smluvních povinností, při jejímž neplnění lze 
odstoupit, je považována déle než dva měsíce nevyhovující kvalita 

poskytovaných servisních služeb. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Dodavatel je 

v prodlení s plněním svých povinností podle této Smlouvy déle než třicet dnů 
a Dodavatel nezjedná nápravu do patnácti dnů od obdržení písemného upozornění 
Objednatele na neplnění Smlouvy.  

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže konstatuje, že veřejná zakázka, na jejímž základě byla 
podepsána tato Smlouva, byla zadána v rozporu s ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

5. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 
Dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Dodavatel vstoupí do 

likvidace. 

6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od 

Smlouvy druhé smluvní straně. 

7. Vypovědět tuto Smlouvu je možné jen písemnou výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. 



8. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi. 

 

 

IX.  

Ostatní ujednání 

1.  K zajištění koordinace činností vyplývajících z této Smlouvy a dále k předání a převzetí 
předmětu Smlouvy jsou oprávněni: 

za Dodavatele:  

za Objednatele:  

2.  Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě. 

3.  Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných oboustranně odsouhlasených 
písemných dodatků, které budou nedílnou součástí této Smlouvy. Za změnu Smlouvy 
se nepovažuje změna identifikačních údajů nebo kontaktních osob a údajů. 

4.  Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – rozpis licencí a doplňkové služby a 

technická podpora.  

5.      Objednatel si vyhrazuje právo neobjednat, či nevyčerpat služby v rozsahu dle přílohy 
 č. 1 část b) této Smlouvy.  

 

6.  Vztahy, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se řídí platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

7.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) a je sjednána na dobu 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
této Smlouvy. Objednávky vystavené dle čl. I odst. 2 a čl. II odst. 2 této Smlouvy, 

jestliže výše hodnoty jejich předmětu je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané 
hodnoty, nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv podle zákona o 

registru smluv. 

8. V souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu 
Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy v registru smluv včetně 
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo 
metadat Smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření Smlouvy, pak je oprávněn 
zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. 



 Dodavatel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto Dohodu také v 
souladu s ust. § 219 ZZVZ. 

9.  Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné 
vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni 

připojují své podpisy. 

 

V Praze dne ……………………..              V Praze dne 19. 11. 2020 

za Objednatele:                             za Dodavatele:                     

 

 

.......................................................    ...................................................... 

 Mgr. Pavla Katzová,       Petr Pánek, 

náměstkyně pro řízení sekce ekonomické   prokurista                  

                                            

 

 

 

…………………………………………………………    ………………………………………………………… 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.,    Lukáš Zima,  

náměstek pro řízení sekce EU a ESIF    prokurista 
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Příloha č. 1 – rozpis licencí a doplňkové služby a technická podpora 



a) Softwarové licence EES a související služby

číslo položky kód produktu Název a popis produktu

předpokládané 
odebrané množství 

CELKEM

předpokládané 
odebrané množství 

KMEN

předpokládané 
odebrané množství 

OP

cena za 1 licenci za 

rok bez DPH (Kč)
cena celkem za rok 

bez DPH

cena celkem  za rok 

s DPH

cena KMEN celkem 

za 3 roky bez DPH

cena KMEN celkem  

za 3 roky s DPH

cena OP  celkem za 3 

roky bez DPH

cena OP  celkem  za 

3 roky s DPH

cena celkem za 3 

roky bez DPH

cena celkem  za 3 

roky s DPH

M365 A3

1 AAD-38391 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1354,00 787,50 566,50 1 243,00 Kč              1 683 022,00 Kč   2 036 456,62 Kč   2 936 587,50 Kč     3 553 270,88 Kč     2 112 478,50 Kč     2 556 098,99 Kč     5 049 066,00 Kč     6 109 369,86 Kč     

M365 A5 - Step Up z M365 A3

2 AAD-38401 M365 EDU A5 Unified Step-up From M365 A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - 1 month 1354,00 787,50 566,50 1 425,00 Kč              1 929 450,00 Kč   2 334 634,50 Kč   3 366 562,50 Kč     4 073 540,63 Kč     2 421 787,50 Kč     2 930 362,88 Kč     5 788 350,00 Kč     7 003 903,50 Kč     

M365 A5 - StepUp z M365 A3 - jednotlivé služby
3 AAA-72989 WinEDUA5 Step-up From WinEduE3 ALNG SubsVL MVL PerUsr 1,00 0,50 0,50 711,00 Kč                 711,00 Kč              860,31 Kč              1 066,50 Kč             1 290,47 Kč             1 066,50 Kč             1 290,47 Kč             2 133,00 Kč             2 580,93 Kč             

4 2ER-00003 CloudAppSec ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Edu 1,00 0,50 0,50 251,00 Kč                 251,00 Kč              303,71 Kč              376,50 Kč                 455,57 Kč                 376,50 Kč                 455,57 Kč                 753,00 Kč                 911,13 Kč                 

5 32M-00001 MS MyAnalytics EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1,00 0,50 0,50 424,00 Kč                 424,00 Kč              513,04 Kč              636,00 Kč                 769,56 Kč                 636,00 Kč                 769,56 Kč                 1 272,00 Kč             1 539,12 Kč             

6 6E9-00002 AzureActvDrctryPremP2A ShrdSvr ALNG SU MVL AzureActvDrctryPremP1A PerUsr 1,00 0,50 0,50 151,00 Kč                 151,00 Kč              182,71 Kč              226,50 Kč                 274,07 Kč                 226,50 Kč                 274,07 Kč                 453,00 Kč                 548,13 Kč                 

7 CFJ-00004 AzureInfoProtPremP2EDU ShrdSvr ALNG SU MVL AzureInfoProtPremP1EDU PerUsr 1,00 0,50 0,50 450,00 Kč                 450,00 Kč              544,50 Kč              675,00 Kč                 816,75 Kč                 675,00 Kč                 816,75 Kč                 1 350,00 Kč             1 633,50 Kč             

8 LJ9-00001 Audio Conf EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1,00 0,50 0,50 424,00 Kč                 424,00 Kč              513,04 Kč              636,00 Kč                 769,56 Kč                 636,00 Kč                 769,56 Kč                 1 272,00 Kč             1 539,12 Kč             

9 LK7-00001 Phone Sys EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1,00 0,50 0,50 844,00 Kč                 844,00 Kč              1 021,24 Kč           1 266,00 Kč             1 531,86 Kč             1 266,00 Kč             1 531,86 Kč             2 532,00 Kč             3 063,72 Kč             

10 NK5-00001 PwrBIProforEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1,00 0,50 0,50 593,00 Kč                 593,00 Kč              717,53 Kč              889,50 Kč                 1 076,30 Kč             889,50 Kč                 1 076,30 Kč             1 779,00 Kč             2 152,59 Kč             

Additional Products

11 6VC-01251 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL (cena platí pouze v případě zalicencování všech EQU) 1354,00 787,50 566,50 188,00 Kč                 254 552,00 Kč      308 007,92 Kč      444 150,00 Kč         537 421,50 Kč         319 506,00 Kč         386 602,26 Kč         763 656,00 Kč         924 023,76 Kč         

12 D87-01057 VisioPro ALNG LicSAPk MVL (cena platí pouze v případě zalicencování všech EQU) 1354,00 787,50 566,50 155,00 Kč                 209 870,00 Kč      253 942,70 Kč      366 187,50 Kč         443 086,88 Kč         263 422,50 Kč         318 741,23 Kč         629 610,00 Kč         761 828,10 Kč         

13 H30-00237 PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL (cena platí pouze v případě zalicencování všech EQU) 1354,00 787,50 566,50 174,00 Kč                 235 596,00 Kč      285 071,16 Kč      411 075,00 Kč         497 400,75 Kč         295 713,00 Kč         357 812,73 Kč         706 788,00 Kč         855 213,48 Kč         

14 H22-00479 PrjctSvr ALNG LicSAPk MVL 1,00 0,50 0,50 1 237,00 Kč              1 237,00 Kč           1 496,77 Kč           1 855,50 Kč             2 245,16 Kč             1 855,50 Kč             2 245,16 Kč             3 711,00 Kč             4 490,31 Kč             

15 9GS-00495 CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 320,00 160,00 160,00 1 926,00 Kč              616 320,00 Kč      745 747,20 Kč      924 480,00 Kč         1 118 620,80 Kč     924 480,00 Kč         1 118 620,80 Kč     1 848 960,00 Kč     2 237 241,60 Kč     

16 9GA-00006 CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 8,00 4,00 4,00 450,00 Kč                 3 600,00 Kč           4 356,00 Kč           5 400,00 Kč             6 534,00 Kč             5 400,00 Kč             6 534,00 Kč             10 800,00 Kč           13 068,00 Kč           

17 9EM-00562 WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 16,00 8,00 8,00 177,00 Kč                 2 832,00 Kč           3 426,72 Kč           4 248,00 Kč             5 140,08 Kč             4 248,00 Kč             5 140,08 Kč             8 496,00 Kč             10 280,16 Kč           

18 7JQ-00341 SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 60,00 30,00 30,00 36 519,00 Kč           2 191 140,00 Kč   2 651 279,40 Kč   3 286 710,00 Kč     3 976 919,10 Kč     3 286 710,00 Kč     3 976 919,10 Kč     6 573 420,00 Kč     7 953 838,20 Kč     

19 F52-02144 BztlkSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 8,00 4,00 4,00 44 182,00 Kč           353 456,00 Kč      427 681,76 Kč      530 184,00 Kč         641 522,64 Kč         530 184,00 Kč         641 522,64 Kč         1 060 368,00 Kč     1 283 045,28 Kč     

20 R39-00374 WinSvrExtConn ALNG LicSAPk MVL 1,00 0,50 0,50 5 364,00 Kč              5 364,00 Kč           6 490,44 Kč           8 046,00 Kč             9 735,66 Kč             8 046,00 Kč             9 735,66 Kč             16 092,00 Kč           19 471,32 Kč           

21 Vzdělávací portál pro podporu Office 365 v tenantu zadavatele CZ, ENG (podrobně viz list "Portály") 1,00 0,50 0,50 145 000,00 Kč         145 000,00 Kč      175 450,00 Kč      217 500,00 Kč         263 175,00 Kč         217 500,00 Kč         263 175,00 Kč         435 000,00 Kč         526 350,00 Kč         

22 Portálový nástroj pro správu, monitoring a optimalizaci SW a cloudových aktiv (podrobně viz list "Portály") 1,00 0,50 0,50 79 000,00 Kč           79 000,00 Kč        95 590,00 Kč        118 500,00 Kč         143 385,00 Kč         118 500,00 Kč         143 385,00 Kč         237 000,00 Kč         286 770,00 Kč         

7 714 287,00 Kč   9 334 287,27 Kč   12 627 258,00 Kč   15 278 982,18 Kč   10 515 603,00 Kč   12 723 879,63 Kč   23 142 861,00 Kč   28 002 861,81 Kč   

b) Doplňkové služby a technická podpora

číslo položky Název doplňkové 
služby Předmět a rozsah doplňkové služby předpokládané 

odebrané množství cenové parametry
jednotková cena bez 

DPH

cena celkem za 3 

roky bez DPH

cena celkem  za 3 

roky s DPH

28

Migrační, 
konfigurační a 
instalační služby

Tato služba zahrnuje odborné technické práce prováděné certifikovanými pracovníky dodavatele v prostředí zadavatele. 
Například zprovoznění, nastavení, konfigurování, správy, profylaxe nebo jiných služeb dle požadavků zadavatele. Součástí 
je i  projektové řízení daného konkrétního projektu.

120

Cena za službu 
celkem bez DPH / 

MD (ManDay)

16 900,00 Kč 2 028 000,00 Kč 2 453 880,00 Kč

2 028 000,00 Kč 2 453 880,00 Kč

Předpok ládané odebrané množství je pouze orientační údaj sloužící k  stanovení ceny pro posouzení nabídky ve výběrovém řízení, přičemž nezavazuje odběratele k  odběru tohoto počtu.
Zadavatel bude odebírat licence/služby dle svých aktuálních potřeb na zák ladě dílčích objednávek. Zadavatel může objednat nižší i vyšší počet licencí/služeb než předpok ládaný až do vyčerpání celkové nabídkové hodnoty zakázky.
Celková nabídková cena předpokládaného rozsahu doplňkových služeb nesmí překročit 2 040 000 Kč bez DPH.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA pro účely hodnocení nabídek CZK bez DPH DPH CZK s DPH

a) Softwarové licence EES a související služby 23 142 861,00 Kč    4 860 000,81 Kč   28 002 861,81 Kč    

b) Doplňkové služby a technická podpora 2 028 000,00 Kč      425 880,00 Kč      2 453 880,00 Kč      

CELKEM 25 170 861,00 Kč    5 285 880,81 Kč   30 456 741,81 Kč    

Konzultační a poradenské služby související s uplatněním produktů v prostředí zadavatele
Předmětem této služby je zabezpečení odborných prací certifikovanými konsultanty v oblasti nasazení softwarových produktů informačních systémů, hardwarového  a cloudového prostředí Zadavatele. Jedná se napřík lad o analýzu prostředí 
z hlediska možností nasazení vhodných produktů a scénářů, zajištění nasazení nových edic produktů apod.

Aktivace, správa, či údržba licenčních stránek zadavatele u vendora, ak tivace a správa anuitních benefitů a další
Tato služba zahrnuje tyto činnosti na licenčních stránkách zadavatele (případně v tenantu zadavatele) u vendora produktů: ak tivovat, spravovat a přidělovat oprávnění přístupu jednotlivým uživatelů na, evidence a správa anuitních výhod, 
vypracování přehledu výhod včetně odebraných v reakční době 1 den v rozsahu dle potřeb zadavatele.

CELKEM CZK:

Telefonické konzultace v oblasti technické podpory produktů - Technická hotline
Tato služba bude poskytována na zakoupené produkty po dobu trvání smlouvy. Kvalifikovaní pracovníci s certifikací budou poskytovat kvalitní a rychlé poradenské služby v českém jazyce v režimu reakční doby 4 hodiny v dostupnosti 
pracovních dnů od 09:00 do 17:00 hodin.

Konzultace v oblasti licenční podpory produktů - Software Asset Management
Tato služba bude poskytovat komplexní licenční poradenství k  zakoupeným i plánovaným produktům Microsoft v českém jazyce certifikovaným pracovníky dodavatele (dle ak tuálních certifikačních standardů a požadavků společnosti 
Microsoft).  Součástí je i projek tové řízení daného konkrétního projek tu.

Poskytování poradenství v oblasti nejvhodnějšího modelu licencování v rámci Volume Licensing programů
Tato služba bude poskytovat komplexní licenční poradenství k  Volume Licensing programům v českém jazyce. Vysvětlí odlišné podmínky užití programových produktů s ohledem na efektivní a optimální využití finančních prostředků. 
Kvalifikovaní pracovníci s příslušnou certifikací budou poskytovat poradenské služby na místě. Uchazeč též zpřístupní takové programy zadavateli. Součástí je i projek tové řízení daného konkrétního projek tu.

Název služby Předmět a rozsah doplňkové služby

CELKEM CZK:

Zadavatel bude odebírat licence/služby dle svých aktuálních potřeb a podmínek výrobce na zák ladě dílčích objednávek.  Předpok ládané odebrané množství je pouze orientační údaj sloužící k  stanovení ceny pro posouzení nabídky ve výběrovém řízení, přičemž nezavazuje odběratele k  odběru tohoto počtu. Uvedený počet zařízení je stanovený jako přibližný, to znamená, že zadavatel je 
oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých aktuálních potřeb s respektováním podmínek výrobce (licenční smlouvy) bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele. Zadavatel může objednat nižší i vyšší počet licencí/služeb než předpok ládaný až do vyčerpání celkové nabídkové hodnoty zakázky.
Dodavatel bude garantovat nabídnutou cenu pro objednávky po dobu platnosti smlouvy jako maximálně přípustnou.

Dodavatel je po celou dobu účinnosti smlouvy povinen bezúplatně zajistit následující služby:

 

 


