Číslo zakázky: 2021/05

POPTÁVKA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zakázku
podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace Vás tímto vyzývá k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

“Zajištění licencí Microsoft 365 Business”

Údaje o zadavateli:
Kancelář architekta města Brna, p. o.
se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČ: 05128820
zastoupena: doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem
kontaktní osoba: Bc. Tereza Frkáňová, vedoucí Administrativy, 722 934 930,
frkanova.tereza@kambrno.cz
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem poptávky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na zajištění
licencí kancelářského software Microsoft Office 365 (konkrétně verzí Microsoft 365 Business Basic
a Microsoft 365 Business Standard) se závazkem na dobu 24 měsíců, na jejímž základě budou
objednávány jednotlivé kusy licencí vybraného software, a to do níže uvedených maximálních limitů:

pol.
1
2

počet
licencí
(limit)
20
70

označení
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard

Požadavky na předmět plnění:
Licence kancelářského software Microsoft 365 Business Basic a Microsoft 365 Business Standard budou
poskytnuty nejdéle na období 24 měsíců, přičemž zadavatel bude tyto licence pořizovat na základě
dílčích objednávek (smluv) realizovaných na základě rámcové dohody o poskytování služeb uzavřené
s vybraným dodavatelem. Uživatel předpokládá, že po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
objedná dohromady 63 licencí.
Na základě objednávek odebrané licence musí být aktivovány "next business day” od obdržení
objednávky.
Zadavatel požaduje možnost zvýšení či snížení počtu využívaných licenci v průběhu trvání rámcové
dohody.
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Předpokládaná doba plnění:

24 měsíců od 1.6.2021

Předpokládaná hodnota:

450.000,- Kč bez DPH

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Odůvodnění:
Zadavatel při zadání veřejných zakázek vychází z principů odpovědného zadávání veřejných zakázek
obsažených v § 6 odst. 4 zákona. V rámci veřejných zakázek tak zadavatel akcentuje témata sociálně
odpovědného, environmentálně odpovědného nebo inovativního zadávání.
V této veřejné zakázce zadavatel nicméně neidentifikoval témata odpovědného zadávání, která by byla
v souladu s účelem veřejné zakázky, zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace dodavatelů,
možné v zadávacích podmínkách akcentovat.
Hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude
hodnocena podle nejvýhodnější poměru nabídkové ceny a kvality.
Číslo

Kritéria hodnocení

Váha
kritéria

1.

Nabídkové cena za jeden měsíc poskytování licence produktu Microsoft
365 Business Basic v Kč bez DPH

50 %

2.

Nabídková cena za jeden měsíc poskytování licence produktu Microsoft
365 Business Standard v Kč bez DPH

50 %

Pro vyhodnocení nabídek bude použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost nabídky v rámci příslušného
kritéria hodnocení.
Nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejvýhodnější nabídky
k hodnocené nabídce.
Bodové hodnocení v každém hodnotícím kritériu bude vypočteno podle vzorce:
nabídka s nejnižší hodnotou
počet bodů kritéria =--------------------------------------- x 100 (bodů).
hodnocená nabídka
Takto vypočtená bodová hodnocení budou zaokrouhlena na 2 desetinná místa a budou dále násobena
vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová hodnocení budou následně rovněž
zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Pořadí účastníků bude určeno na základě dosaženého součtu bodových hodnocení dle jednotlivých
kritérií hodnocení. Vyšší součet bodové hodnocení znamená vyšší pořadí. Nabídka účastníka s nejvyšším
celkovým počtem bodů za všechna kritéria hodnocení je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.
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