Digitálně podepsal RNDr. František Pelc
DN: C=CZ, O=Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR [IČ 62933591], OU=AOPK
ČR, OU=05001, CN=RNDr. František
Pelc, serialNumber=P159626,
title=ředitel
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 26.05.2016 09:48:28

ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24
110 00 Praha 1
ID dat. schránky: qxcm3ut

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE Č.J.: 05332/SOPP/16

VYŘIZUJE M. Nagy

PRAHA 24.5.2016

Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku
pod názvem
Pořízení podnikové licence Esri

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na služby.
Název zadavatele:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov

Statutární zástupce:

RNDr. František Pelc, ředitel

IČ:

62933591

Kód státu:

CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:

Veřejný – organizační složka státu

Tel., fax:
e-mail:

+420283069241
aopkcr@nature.cz

DS:
Profil:

dkkdkdj
https://ezak.mzp.cz/profile_display_3.html

Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání
v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, na adresu zadavatele. Jednání bude vedeno
písemně. Ústní jednání nebude prováděno.
Uchazeč je povinen k nabídce přiložit podepsanou smlouvu v trojím vyhotovení. Návrh smlouvy je
součástí nabídky uchazeče.
Popis předmětu zakázky a zadávací podmínky:
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Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání podnikové multilicence, tzv. Enterprise Licence
Agreement“ (ELA) pro časové období od účinnosti smlouvy do 31. 5. 2019, která poskytne
zadavateli právo na neomezené využití dále specifikovaného software Esri, dat, webových
služeb a dokumentace, včetně údržby předmětného software, spočívající v poskytnutí všech
výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro
zprovoznění a udržení správné funkce licencovaného software. Součástí zakázky je též
zpřístupnění instalačních souborů a technické dokumentace předmětného software. V případě,
že je technická dokumentace k dispozici pouze v analogové formě, pak se požaduje dodání
minimálně tří sad dokumentací. Zadavatel bude mít právo užívat nainstalovaný software i po
skončení smluvního období.
Cílem zakázky je aktualizace zastaralých licencí na regionálních pracovištích a některých na
ústředí AOPK ČR (52 desktop licencí stáří cca 7 let) a zajištění software pro provozování
Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Technologie bude sloužit k pořizování a
komplexnímu zpracování dat, zpřístupňování webových služeb a aplikací AOPK ČR, tím i
zkvalitňování a zefektivňování výkonu státní služby v ochraně přírody, zajištění plnění zákonných
povinností a řešení českých i případných zahraničních projektů.
Požaduje se poskytnutí licencí software pro neomezený počet uživatelů (podnikovou licenci),
přičemž software bude provozován výhradně na výpočetní technice v majetku AOPK ČR, pro
následující produkty:










ArcGIS for Desktop Products – v licenčních úrovních Basic, Standard a Advanced (Single a
Concurrent Use),
ArcGIS for Desktop Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Geostatistical
Analyst, ArcGIS ArcScan, ArcGIS Publisher, ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data Reviewer,
ArcGIS Schematics (Single a Concurrent Use),
ArcGIS for Server Products – ArcGIS for Server Basic Enterprise, ArcGIS for Server Standard
Enterprise, ArcGIS for Server Advanced Enterprise,
ArcGIS for Server Extensions – 3D, Network, Spatial, Workflow Manager, Data Reviewer,
Geostatistical, Schematics, Image,
ArcGIS Engine,
ArcGIS Engine Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Geodatabase
Update, Schematics,
ArcGIS Runtime,
ArcGIS Runtime Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst,
Esri Productions Mapping,
Produkty ESRI, které budou zahrnuty v omezeném počtu:






ArcGIS Online Subscription odpovídající počtu užívaných licencí ArcGIS for Desktop,
EDN (Esri Developer Network) – 1 ks,
ArcGIS for Desktop Extensions – Data Interoperability (Concurrent Use) – 1ks,
ArcGIS for Server Extensions – GeoEvent -1ks.
Smluvní podmínky
Návrh smlouvy vytvoří sám uchazeč. Předmět smlouvy musí odpovídat předmětu zakázky
popsanému v této výzvě. Níže uvedené obchodní podmínky, dodací, záruční a servisní
podmínky a platební podmínky je dodavatel povinen respektovat, resp. (podle povahy každé
jednotlivé podmínky) povinen zapracovat do návrhu smlouvy.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v tomto článku výzvy bude zadavatelem
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti
na zadávacím řízení.
V rámci tohoto článku výzvy se dodavatelem rozumí uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, a
odběratelem zadavatel.
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Obchodní podmínky:
Dodavatel se při plnění veřejné zakázky zavazuje dodržet veškeré aktuálně platné právní
předpisy.
Pro závazkový vztah mezi zadavatelem a dodavatelem je rozhodné právo České republiky,
případné spory budou rozhodovány u příslušného obecného soudu.
Dodací, záruční a servisní podmínky:
Požaduje se, aby předmět plnění byl po dobu platnosti smlouvy způsobilý k použití pro obvyklý
účel a aby si zachoval obvyklé vlastnosti.
Platební podmínky:
Zadavatel požaduje realizovat platbu za poskytnuté služby ročně. Výše roční platby bude rovna
jedné třetině celkové nabídkové ceny.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídku je možné podat osobně na adrese zadavatele AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11 Chodov, v pracovních dnech, zaslat ji poštou anebo prostřednictvím datové schránky,
vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, tj. nejpozději do 30.
5. 2016 do 10:00 hod.
K nabídce uchazeč přiloží vyplněný a podepsaný návrh smlouvy, případně seznam
subdodavatelů, včetně jejich podílu na plnění zakázky (věcném i procentním) a doloží smlouvy s
nimi, to vše v případě, že bude plnit pomocí subdodavatelů.
Je možné podat nabídku také předložením podepsané smlouvy, pokud v ní budou vyplněny
všechny potřebné údaje a zákonem předepsané náležitosti.
Doba plnění veřejné zakázky je ode dne podpisu smlouvy do 31. 5. 2019.
Prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění kvalifikace.
Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení
Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Je stanovena jako maximálně přípustná a nesmí být
překročena. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6 000 000,- Kč bez DPH.
Ostatní informace
Jde o zakázku, kterou z důvodu ochrany výhradních práv nelze zadat jinému uchazeči.
Pokud budou prováděna další jednání, je termín posledního možného jednání 31.5.2016.
Nabídka bude podána v českém jazyce, jazykem celého zadávacího řízení bude čeština.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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