Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 775 851 775

V Brně, dne 18. 5. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Mobilní zařízení“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
I.
Zadavatel obdržel dne 17. 5. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
„V
zadávací
dokumentaci
mimo
jiné
uvádíte
požadavek
na
SW
vybavení
takto:
OS:předinstalovaný OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Campus Agreement)
Předpokládáme, že požadujete nový, trvalý, nepoužitý operační systém Windows (kde použití jiného
operačního systému by znamenalo další náklady na související softwarové aplikace a školení
uživatelů) v české lokalizaci a v nejaktuálnější verzi, jehož pravost je garantovaná a u výrobce daného software
ověřitelná?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel upřesňuje, že požaduje předinstalovanou nepoužitou libovolnou edici operačního systému Windows v
aktuální verzi, která je trvalá. Podkladová licence musí splňovat parametry pro vysoké školy, konkrétně
Enrollment for Education Solution (EES). Přehled licencí, které je možné použít, je dostupný na:
https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani .“ Zadavatel požaduje OS, jehož pravost
je garantovaná a u výrobce daného software ověřitelná.
II.
Zadavatel dále upozorňuje všechny dodavatele, že v souvislosti přijetím novely zákona č. 253/2018 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, a přijetí nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, dojde od 1. června 2021 také
ke změnám v ZZVZ.
V důsledku předmětné změny již nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou
právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel tak
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bude povinen takového vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě zahraničních dodavatelů
bude zadavatel postupovat jako doposud a zahraničního vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze
zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k identifikaci
skutečných majitelů a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli.
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……….…….……………..………………………………….
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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