
Žádost o realizaci minitendru v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcovou dohodou 

na pořizování licencí k produktům VMware 

Identifikační údaje žadatele - pověřujícího zadavatele 

Název organizace:   

Adresa:  

IČO:  

Jméno schvalující osoby:  

Funkce schvalující osoby:  

Jméno kontaktní osoby:  

Funkce kontaktní osoby:  

Telefon kontaktní osoby:  

e-mail kontaktní osoby:  

Datum:  

Místo:  
 

Na základě podepsané Smlouvy o centralizovaném zadávání ze dne XX.XX.XXXX1 pověřující zadavatel žádá 
centrálního zadavatele, aby na účet pověřujícího zadavatele provedl zadávací řízení a zadání veřejné zakázky 
na uzavření Prováděcí smlouvy / Dodatku Prováděcí smlouvy s dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka 
níže specifikovaných licencí k produktům VMware. 

V požadavku je možné objednat pouze jeden typ podpory, od servisní organizace, nebo přímo od VMware 
(rozdíly jsou uvedeny na poslední stránce). Prosíme o výběr jedné z možností níže: 
 
 
Od servisní organizace – Support v českém jazyce, incidenty se hlásí u dodavatele2 
 
Od VMware – Support v anglickém jazyce, incidenty se hlásí přes MyVMware portál zadavatele3 
 

Pro program obnovené podpory RENEWAL je nutné doplnit datum v polích „Počátek“ a „Konec“ podpory a 
identifikátor Licence Key4.  

                                                            
1 Doplňte datum v požadovaném formátu, kdy byla uzavřena Vaše smlouva o centrálním zadávání. 
2 Nehodící se škrtněte, nebo odstraňte. 
3 Nehodící se škrtněte, nebo odstraňte. 
4 Licence Key - pět skupin číselných a písmenných znaků oddělených pomlčkou. 



Part Number Licence Key Název produktu Počátek 
podpory 

Ukončení 
podpory Počet ks 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Pověřující zadavatel prohlašuje, že: 

a) veškeré finanční závazky vyplývající z realizace minitendru na pořízení produktů uvedených výše jsou 
pořizovány na účet pověřujícího zadavatele a pověřující zadavatel má alokovány dostatečné finanční 
zdroje na krytí těchto výdajů, a to po celou dobu platnosti Prováděcí smlouvy / Dodatku Prováděcí 
smlouvy; 

b) k žádosti adresované od pověřujících zadavatelů z resortu Ministerstva vnitra přikládá v návaznosti na 
nařízení ministra vnitra č.27/2019 ze dne 30. července 2019 doklad o provedení Předběžné řídící 
kontroly (PŘK). 

c) řádně posoudil potřebnost a vhodnost pořízení licencí k produktům VMware a plně je využije v 
souladu s jejich účelem; 

d) řádně posoudil realizaci veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak s ohledem na zásady 
rovného zacházení a zákaz diskriminace; 

e) si je vědom skutečnosti, že Centrální zadavatel negarantuje úspěšné dokončení minitendru podpisem 
Prováděcí smlouvy / Dodatku Prováděcí smlouvy, byť vyvine veškeré úsilí pro to, aby toho dosáhl. 

Centrální zadavatel si vyhrazuje právo nad rámec této žádosti vyžádat si u pověřujícího zadavatele další 
doplňující informace. 

V………………………………. dne ………………………………. 

Za pověřujícího zadavatele: ……………………………………. 
 Podpis 
  



 

Feature 
VMware Ostatní SnS poskytovatelé 

Produkční support  

Čas  24x7x365 Různě 

Reakční doba  

Critical (Severity 1):  
30 mins or less 24x7 
Major (Severity 2):  
4 business hours 

Minor (Severity 3):  
8 business hours 

Cosmetic (Severity 4):  
12 business hours 

Různě 

Vzdálená podpora ✓ ✓ 

Telefonní a web 
přístup ✓ ✓ 

Neomezený počet 
požadavků ✓ ✓ 

Přístup k VMware 
Technical Support 
Specialistovi 

✓ ✗ 

Produktové updaty ✓ ✓ 

Produktové upgrady ✓ ✓ 

My VMware Support a 
subscription 
management na 
jednom místě 

✓ ✗ 

Možnost volat do 
VMware přímo ✓ ✗ 

Možnost eskalace u 
VMware manažera ✓ ✗ 

Podpora v českém 
jazyce ✗ ✓ 

Minimální sleva z 
koncové ceny dle RD 3,00% 29,20% 

 


