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Informační služby – energetika, a.s.
se sídlem: U Plynárny 500, Praha 4, 141 00 IČO: 26420830, DIČ: CZ26420830 zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7946

V Praze 24.2.2021

Věc: dotazy ke smlouvě v zadávací dokumentaci Rámcová smlouva Microsoft enterprise agreement

Dobrý den,
k rámcové smlouvě na dodávku licencí Microsoft enterprise agreement bychom Vás chtěli požádat o reakci
na následující dotazy :

bod 3.1
Požadujete dodání jednotlivých produktů v jejich instalaci a uvedení do řádného provozu .. .
Dotaz 1:
Je předmětem plnění i instalace jednotlivých licencí/software ve vašem prostředí?

bod 3.7.
Smluvní strany se dohodly, že Plnění či jeho části včetně Plnění, které tvoří autorské dílo, zejména
počítačový program („Autorské dílo“), budou poskytována a užívána v souladu k okamžiku předání
Plnění či jeho části Dodavatelem ISE platnými a účinný licenčními podmínkami společnosti Microsoft
Corportion upravujícími užití Plnění či jeho části, zejména pak Produktu MS, které jsou ISE dostupné
na [•] (Licence MS); Smluvní strany se dohodly, že jakákoli změna Licence MS je možná pouze s
předchozím písemným souhlasem ISE. Úprava Licence MS má přednost před ostatními ustanoveními
Smlouvy.
Dotaz 2:
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Žádáme o vysvětlení tohoto odstavce, zejména jeho poslední části. Z podstaty práva užití jednotlivých licencí
není možná změna jakékoliv licence za jinou. Taktéž i licenční podmínky jsou vydávány společností Microsoft
a není možné na ně aplikovat podmínku schválení ze strany koncového uživatele ani prodejce.

bod 6.4.
k poslední větě: ISE je oprávněna převést vlastnické právo k Plnění na třetí osobu, zejména pak PPAS, s čímž
Dodavatel souhlasí.
Dotaz 3:
Vzhledem ke specifickým podmínkám Licenčních ujednání je tento bod splnitelný pouze v souladu s
Licenčními podmínkami společnosti Microsoft, žádáme o doplnění ... a to pouze v souladu s licenčními
podmínkami Microsoft

bod 15.2.
ISE je oprávněna vypovědět Smlouvu bez udání důvodu výpovědi a ukončení Smlouvy, přičemž v
takovém případě Smlouva zanikne uplynutím tří měsíční výpovědní doby, která počne plynout
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď ISE byla doručena Dodavateli.

Dotaz 4:
Vzhledem k poptávanému předmětu výběrového řízení, kdy je poptávaná rámcová smlouva na rámec
zahrnující tři výrazně odlišné licenční modely, které jsou rozdílné mimo jiné i minimální délkou jednotlivých
závazků - EA závazek na 3 roky, CSP závazek 1 měsíc/ v některých případech, žádáme o doplnění odkazu
na jednotlivé licenční modely a k nim navázané jednotlivé výpovědi bez udání důvodu.

bod 17.4.
ISE je oprávněna postoupit jednotlivá práva a povinnosti ze Smlouvy či z Dílčí smlouvy i Smlouvu a Dílčí
smlouvu jako celek na třetí osobu, které je členem Koncernu PP, zejména pak PPAS. Dodavatel s
postoupením dle tohoto odstavce souhlasí.
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Dotaz 5:
Vzhledem ke specifickým podmínkám Licenčních ujednání je tento bod splnitelný pouze v souladu s
Licenčními podmínkami společnosti Microsoft, žádáme o doplnění ..a to pouze v souladu s licenčními
podmínkami Microsoft

Digitálně podepsal RNDr.

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Klimuškin
2021.02.24
Klimuškin Datum:
17:40:55 +01'00'
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RNDr. Rostislav Rostislav Vocilka, CSc.
2021.02.24
Vocilka, CSc. Datum:
17:37:52 +01'00'

Ing. Pavel Klimuškin

RNDr. Rostislav Vocilka, CSc.

Předseda představenstva
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