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Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“,

„Rozšíření počtu licencí SW VMware HORIZON“

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705
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I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
IČO:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Statutární orgán:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Fakultní nemocnice Brno
65269705
CZ65269705
Jihlavská 20, 625 00 Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Komerční banka, a.s.
71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském
rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavřít smlouvu na nákup licencí softwaru.

Účel veřejné zakázky
Účelem veřejné zakázky je rozšířit počet licencí SW infrastruktury pro provoz virtuálních desktopů a
aplikací a tím dosáhnout úspory nákladů v pořizování nových osobních počítačů převodem stávajících
PC na virtuální provoz. Dále umožnit jednoduché migrace virtuálních PC a uživatelů z OS MS Windows
XP na vyšší verze, zefektivnit správu uživatelů a koncových stanic a umožnit distribuci balíčků
virtuálních aplikací v rámci sítě a do mobilních zařízení uživatelů FN Brno.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kód:
72268000-1 Dodávka programového vybavení
48218000-9 Balík programů pro správu licencí

III.
TECHNICKÉ PODMÍNKY
1. Rozšíření systému pro virtualizaci desktopů:
a. Musí umožnit provozování virtuálních desktopů na bázi operačního systému Windows
XP, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
b. Rozšíření programového vybavení a převod užívacího práva k licencím produktu pro
1000 současně/souběžně pracujících uživatelů. Veškeré komponenty potřebné pro
provoz desktopové virtualizační platformy i samotné virtuální desktopy budou z důvodu
kompatibility a ochrany investic zadavatele provozovány v prostředí VMware Horizon
Enterprise a VMware vSphere
10 ks Academic VMware Horizon Enterprise Edition: 100 Pack (CCU)
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20 ks Academic Production Support/Subscription for VMware Horizon Enterprise
Edition: 100 Pack (CCU) for 1 year
c. Licence musí pokrývat jak samotné virtuální desktopy, tak i vSphere infrastrukturu, na
které budou virtuální desktopy provozovány
d. Zadavatel požaduje funkcionality odpovídající vSphere Enterprise Plus - v případě, že
licenční model nabízeného řešení neobsahuje licence vSphere pro neomezený počet
serverů (na kterých bude provozována virtuální desktopová infrastruktura i virtuální
desktopy samotné), musí uchazeč dodat licence pro 20 CPU vSphere Enterprise Plus
e. Zadavatel jako součást dodávky požaduje také minimálně dvouletou podporu přímo od
výrobce (vendora) dané virtualizační platformy v režimu minimálně 24x7, pokrývající
přístup k opravám, updatům a reakci výrobce virtualizační platformy na nahlášené
incidenty. Tato podpora a reakce na incidenty musí být poskytnuty přímo od výrobce
virtualizační platformy, nesmí být poskytovány jinou stranou. Podpora musí dále
garantovat po dobu její platnosti právo instalovat a používat jakoukoli novější verzi
daného SW virtualizační platformy (a to jak virtuálních desktopů, tak podkladové vrstvy
serverové – hypervizoru)
f. Zadavatel dále požaduje jako součást dodávky virtualizační platformy pokročilý
proaktivní systém pro monitoring a management dané virtuální desktopové infrastruktury
(a ostatních komponent nutných pro její provoz), poskytující aktuální přehled o stavu
infrastruktury a její kondici, poskytující detekci chyb, rizik ale i neobvyklých stavů
vzhledem k typickému chování infrastruktury v daném časovém horizontu, poskytující
návrhy optimalizace infrastruktury, na základě on-line probíhající analýzy doporučení ke
správnému sizingu virtuálních strojů, predikci vývoje zátěží a výkonu a potenciálních
úzkých hrdel na infrastruktuře obsažený v edici VMware Horizon Enterprise. Licence
musí pokrývat počet zalicencovaných virtuálních desktopů i veškerou infrastrukturu, na
které budou provozovány
g. Virtualizační platforma musí obsahovat takovou SW funkcionalitu, která umožní propojit
lokální disky serverů ve farmě takovým způsobem, aby je bylo možné využívat jako
sdílenou storage, s možností definování odolnosti proti výpadku min. 4 NODů (VMWare
vSAN)
h. Zadavatel požaduje jako součást dodávaného balíku virtualizační platformy i funkce pro
management fyzických HW PC (tato funkcionalita musí být zalicencována pro všech
1000 licencí), které umožňují spravovat nezávisle na sobě jednotlivé vrstvy, a to
minimálně v rozsahu:
• vrstvu operačního systému
• aplikační vrstvu
• vrstvu uživatelských dat a profilů
• vrstvu ovladačů
2. Instalace v rozsahu 5x Manday od osoby s certifikací školitele navržené platformy pro
virtualizaci desktopů
3. Zaškolení 2 systémových správců zadavatele v rozsahu min. 4 dní přímo od výrobce
virtualizační platformy, případně jím certifikovaného školícího střediska.
Další požadavky zadavatele:
Jsou-li třeba další licence jiného SW, bez kterých nelze desktopovou virtuální infrastrukturu provozovat
(a to jak po technické, tak po licenční stránce), musí být tyto součástí dodávky pro všech 1000
uživatelů viz výše - vyjma licencí MS Windows Server CAL (jsou již pokryti všichni uživatelé), licencí
MS VDA a licencí Windows Server.
Veškeré dodávané licence musí být nové, nepoužité a určené pro český trh. Na vyžádání uchazeč
doloží patřičné vyjádření výrobce.
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Minimálně dvouletá podpora přímo od výrobce (vendora) dané virtualizační platformy v režimu
minimálně 24x7, pokrývající přístup k opravám, updatům a reakci výrobce virtuálizační
platformy na nahlášené incidenty.

IV.
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu
smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 1, k této zadávací dokumentaci a je její nedílnou součástí.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení
vlastnoručně podepsaného návrhu smlouvy.
Uchazeč je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy
(tj. identifikace uchazeče, evidenční číslo veřejné zakázky, nabízená cena plnění, identifikace
oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu smlouvy připojit přílohu
obsahující přesnou technickou specifikaci zboží.

V.
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
Součástí nabídky bude v českém jazyce:
1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele,
2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
se zadávanou veřejnou zakázkou,

Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další
účasti v zadávacím řízení!

Zadavatel si vyhrazuje právo
upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně
a stejným způsobem
v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem

VI.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením
sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou zbožíV případě
4/6
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

plnění spadajícího do režimu přenesení daňové povinnosti bude nabídková cena uvedena bez DPH a
k ní uvedena pouze odpovídající sazba DPH.

VII.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je
nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona.
Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit zadavateli v
písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a
to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle
dodavateli požadované informace nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám
i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne
zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu
(https://ezak.fnbrno.cz/).
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Radim Mlčák, právník Oddělení právních věcí, Fakultní
nemocnice Brno.

VIII.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a
jedné kopii v datové formě (na CD ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu po dohodě se
zadavatelem, smlouva včetně příloh ve formátu *.doc), oboje bude vloženo do řádně uzavřené
obálky označené slovy „Veřejná zakázka – Rozšíření počtu licencí SW VMware HORIZON VLASTNÍ NABÍDKA“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu
(jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČO a adresy pro doručování
písemností.
Struktura „NABÍDKY“:
Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s podrobným uvedením číslování stránek
Krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název,
sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové
spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
Návrh smlouvy (plně vycházející z příslušné vzorové smlouvy se zapracovanými údaji dle
požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za
uchazeče včetně přílohy č. 1 – technické specifikace
Cenová nabídka dle bodu VI. této dokumentace
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh vzorové smlouvy nebo
cenovou nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!!
NABÍDKA (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna, bude
zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky (jednotlivé strany
včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel
zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou
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číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče,
podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.
NABÍDKU netvoří KVALIFIKACE! KVALIFIKACE bude předložena v jednom originále v samostatné
řádně uzavřené obálce označené slovy „Veřejná zakázka – Rozšíření počtu licencí SW VMware
HORIZON – KVALIFIKACE“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy či
názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČO a adresy pro
doručování písemností a jedné kopii v datové formě (na CD ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném
formátu po dohodě se zadavatelem).

IX.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny
je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

X.
LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta:
lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 28. 4. 2016 9:00 hodin
Místo:
poštou doporučeně na adresu:

•

Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno

osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí,
úsek veřejných zakázek, dveře č. 309, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště
medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

Otevírání obálek:
Otevírání obálek proběhne dne 28. 4. 2016 v 9:00 hod. v sídle zadavatele v zasedací místnosti
Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny
dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci (nejvýše
jedna osoba za každého uchazeče) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na základě plné moci,
která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.
Komise, která otevírá obálky, kontroluje úplnost nabídky, tedy zda a) je nabídka zpracována v
požadovaném jazyku a b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.
Příloha č. 1 - vzorový text smlouvy
V Brně dne 11. 3. 2015

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno
Vyřizuje: Mgr. Radim Mlčák, právník OPV, tel: 532 232 806, e-mail: mlcak.radim@fnbrno.cz
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