Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

VÝZVA

čj. KrÚ 42173/2021

k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“)
dle ust. § 33 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

„Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům
společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft
Enrollment for Education Solution“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Pardubický kraj
Právní forma:
Veřejnoprávní korporace
Sídlo:
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ:
708 92 822
DIČ:
CZ70892822
Zastoupen:
PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu
Kontaktní osoba:
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel:
+420 605 551 501
E-mail:
pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Profil zadavatele:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
2. Informace o předmětu připravované veřejné zakázky
Předmětem budoucí nadlimitní veřejné zakázky, ke které zadavatel zahajuje PTK, je
poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution (dále
jen „EES“) a poskytování dalších dodatečných služeb spojených s využitím licencí
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti
Pardubického kraje (73 subjektů).
Předmětem je tedy zejména dodávka produktu Microsoft 365 A3, podpora v oblasti licenční
politiky a technické pomoci, zajištění vzdělávacího procesu.
Veřejná zakázka bude procesována dle ust. § 9 ZZVZ v režimu centralizovaného zadávání,
kde Pardubický kraj jako centrální zadavatel pořídí předmět VZ pro 73 pověřujících
zadavatelů.
Předpokládaný termín zahájení plnění, které navazuje na stávající 3 leté období, je
1. 12. 2021.
3. Předmět PTK
Základním účelem PTK je získání a ověření informací, technických podmínek nezbytných pro
řádné nastavení zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky včetně podmínek
kvalifikace.

4. Způsob vedení PTK, komunikace, termín
PTK bude vedena pouze písemně, a to elektronickou cestou prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, kontaktního e-mailu uvedeného v bodě 1 této výzvy, nebo prostřednictvím
datové schránky zadavatele (z28bwu9).
Zadavatel v příloze č. 1 této výzvy přikládá text části podmínek účasti (podmínky kvalifikace),
v příloze č. 2 text části podmínek účasti (technické podmínky). U obou těchto příloh žádá
dodavatele o posouzení a návrh možných úprav, např. formou revize ve stávajícím textu.
Dodavatel má také možnost nad rámec všech příloh uvést další podstatné skutečnosti
vztahující se z jeho pohledu k budoucímu předmětu veřejné zakázky, má možnost vznést na
zadavatele dotazy. Zadavatel si však vyhrazuje právo na dotazy neodpovídat.
Zadavatel žádá dodavatele, kteří mají zájem zúčastnit se PTK, aby svou odpověď na dotazy
případně další průvodní materiály zaslali zadavateli nejpozději do 8. 6. 2021.
5. Ostatní
PTK bude vedena v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka
v těch částech, kde bude dodavatel používat odborné termíny a názvosloví týkající se
technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění.
Zadavatel dále informuje dodavatele, že nebude hradit žádné náklady spojené s jejich účastí
na PTK a že touto účastí také nevzniká žádný smluvní či obdobný vztah mezi zadavatelem
a dodavatelem.
V Pardubicích dne 26. 5. 2021

Pavel Menšl
Digitální podpis:
26.05.2021 15:42

Přílohy: Dle textu

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu

Příloha č. 1

PODMÍNKY ÚČASTI – technické podmínky
Popis předmětu veřejné zakázky
I Dodávka produktu Microsoft 365 A3.
a)
b)
c)
d)
e)

Windows 10 Education E3
Office 365 A3
Enterprise Mobility + Security E3
Minecraft Education Edition
Benefity
 Oprávnění použití funkcionality Enterprise CAL Suite - nárok na instalaci
neomezeného počtu serverových produktů a použití přístupových licencí
CAL pro následující produkty:
 Exchange Server
 Sharepoint Server
 Skype for Business Server
 Přístupové licence CAL pro následující produkty:
 Windows Server
 System Center Configuration Manager
 System Center Endpoint Protection
 Právo instalovat verzi Office Professional Plus na jedno zařízení
licencovaného uživatele místo Office 365 Pro Plus.
 Právo instalovat verze Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise nebo
Windows 10 Pro místo Windows 10 Education E3.
 Právo instalovat až 5 kopií aplikace Office 365 Pro Plus na domácích
zařízeních studentů a zaměstnanců školy.
 Právo instalovat na domácích zařízeních studentů upgrade na
Windows 10 Education.
 Právo používat starší verze produktů pro veškeré, smlouvou licencované,
portfolio Microsoft, vyjma online služeb.

II Požadovaný počet licencí
Počet pořizovaných licencí je odvozen od počtu úvazků pedagogů a zaměstnanců tzv.
„Knowledge Workers“, kteří pracují pro danou organizaci, využívají služby nebo produkty z
položky Microsoft 365 A3 nebo používají kvalifikované zařízení organizace. Odhad
zadavatele před samotným zahájením veřejné zakázky je počet 3200 – 3300 pracovníků.
Požadovaný produkt
Produkt

Popis produktu

AAD-38391

M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsrM365

AAD-38397

EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr STUUseBnft

III Podpora v oblasti licenční politiky Microsoft
a) poskytování certifikovaných licenčních specialistů pro licenční politiku k Microsoft
produktům pro konzultace optimálního licenčního řešení,
b) poskytování instalačních souborů dle požadavků odpovědných pracovníků,
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c) poskytování jediného a centrálního místa pro objednávání licencí / licenční
konzultace,
d) poskytování pomoci s optimalizací licencí prostřednictvím služby softwarových auditů,
e) provádění softwarových auditů certifikovanými auditory,
f) pomoc s přípravou metodických pokynů pro práci se software v souladu s autorskými
právy.
IV Podpora v oblasti technické pomoci pro produkty Microsoft
a) hotline technická podpora pro licenční poradenství a Software Asset Management,
b) řešení technických problémů prostřednictvím služby Microsoft Professional Support.
V Zajištění administrace agendy
a) zpracování přehledů o počtu a typech licencí v organizacích,
b) poskytnutí přístupu k informacím o licencích jednotlivým organizacím prostřednictvím
internetu,
c) vedení průkazné evidence o objednávkách licencí jednotlivými organizacemi,
evidence licencí pro jednotlivé organizace v souladu s požadavky a doporučeními
společnosti Microsoft a společnosti BSA.
VI Zajištění vzdělávacího portálu
−
−

−
−
−

Vzdělávací portál musí poskytovat návody obsahující klíčové informace pro uživatele
ohledně nejdůležitějších součástí Office365. Portál musí obsahovat informace o
využití konkrétních služeb a příklady praktických scénářů využití.
Materiály musí být k dispozici uživatelům centrálně, na portále zřízeném v rámci
prostředí Office365 (ikona na tento portál musí být přidána přímo do navigace služeb
Office365 bez nutnosti využití dalších aplikací např. Teams) a být instalovány přímo v
prostředí (tenantech) jednotlivých školských zařízení. Materiály obsažené na portálu
musí být aktuální ke dni dodání licencí/služeb.
Zadavatel požaduje, aby nabídnutá licence obsahovala možnost provozovat portál
minimálně v českém jazyce.
Portál musí být licencovaný na uživatele formou licence pro neomezený počet
uživatelů.
Základní sada vzdělávacích materiálů musí obsahovat minimálně tyto oblasti:
•
•
•
•
•
•

Portál Office 365 a popis služeb
Portál Office 365 a popis přihlášení, základního ovládání a nastavení
Elektronická pošta a kalendář (včetně web přístupu)
OneDrive pro Firmy
Oblast Teams, Delve, Groups, Stream
Návody pro vybrané scénáře (příkladem může být vytvoření online schůzky
atp.)

Příloha č. 2

PODMÍNKY ÚČASTI - KVALIFIKACE
I. Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.
II. Technická kvalifikace
II.1 Významné služby dodavatele
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení
zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 3 referenční dodávky, každou v minimální
hodnotě 5 000 000,- Kč bez DPH, jejichž předmětem bylo poskytování užívacích práv
Microsoft Corporation v licenčním programu EES včetně technické podpory a souvisejících
služeb, z toho minimálně 1 referenční dodávku, jejímž předmětem byla implementace
Office365 technologií a vzdělávacího portálu v minimální hodnotě 500 tisíc Kč bez DPH.
II.2 Realizační tým
Dodavatel předloží seznam minimálně 3 členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v
jiném vztahu k dodavateli. Členové realizačního týmu musí dohromady disponovat odbornou
certifikací, minimálně v následujícím rozsahu:
− alespoň 2 členové týmu:
• CSAM - IAITAM (IAITAM Certified Software Asset Manager)
• Designing, Assessing and Optimizing Software Asset Management (SAM) (70713 nebo novější)
• Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large
Organizations (74-678 nebo novější)
• Cloud Fundamentals (98-369 nebo novější)
− alespoň 1 člen týmu:
• Security Fundamentals (98-367 nebo novější)
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) – Productivity
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - Office 365
• Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

