PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE V ROZSAHU ČÁSTI 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
veřejné zakázky s názvem
„SADA NA TERÉNNÍ MĚŘENÍ EKOFYZIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ DŘEVIN –
ROZDĚLENO NA ČÁSTI“
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
1. Identifikační údaje zadavatele
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zadavatel
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin –
rozděleno na části
Část 1: Sada přístrojů na měření sapflow;

Části veřejné zakázky: Část 2: Sada přístrojů pro měření půdní vlhkosti a potenciálu k
sapflow sadě;
Část 3: Sada přístrojů pro měření meteorologických prvků;
Část 4: Sada přístrojů půdní vlhkosti k sadě na měření
meteorologických prvků;
Část 5: Sada přístrojů na automatické měření objemových
změn kmene větších průměrů;
Část 6: Sada přístroj na automatické měření objemových změn
kmene malých průměrů;
Část 7: Sada přístrojů na měření půdní vlhkosti pro sady na
měření objemových změn kmene;
Část 8: Sada přístrojů na měření výparu mladých porostů;
Část 9: Termální kamera;
Část 10: Digitální přístroj na měření elektrické impedance, zemního
odporu.
Předmět zakázky

Dodávky

Jméno a příjmení
osoby oprávněné

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

1

jednat jménem
zadavatele
Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

2. Předmět veřejné zakázky
Dodávka sad na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – v souladu s
technickou specifikací (Příloha č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1ch) - konkrétně:
Část 1: Sada přístrojů na měření sapflow;
Část 2: Sada přístrojů pro měření půdní vlhkosti a potenciálu k sapflow sadě;
Část 3: Sada přístrojů pro měření meteorologických prvků;
Část 4: Sada přístrojů půdní vlhkosti k sadě na měření meteorologických prvků;
Část 5: Sada přístrojů na automatické měření objemových změn kmene větších
průměrů;
Část 6: Sada přístroj na automatické měření objemových změn kmene malých
průměrů;
Část 7: Sada přístrojů na měření půdní vlhkosti pro sady na měření objemových změn
kmene;
Část 8: Sada přístrojů na měření výparu mladých porostů;
Část 9: Termální kamera;
3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná
Předpokládaná hodnota části č. 1 veřejné zakázky:
701.570 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 1 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
Předpokládaná hodnota části č. 2 veřejné zakázky:
241.600 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 2 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
Předpokládaná hodnota části č. 3 veřejné zakázky:
132.470 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 3 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
Předpokládaná hodnota části č. 4 veřejné zakázky:
108.000 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 4 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
Předpokládaná hodnota části č. 5 veřejné zakázky:
574.400 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 5 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
Předpokládaná hodnota části č. 6 veřejné zakázky:
557.700 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 6 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
Předpokládaná hodnota části č. 7 veřejné zakázky:

219.600 Kč bez DPH
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Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 7 veřejné zakázky:

smlouva nebyla uzavřena

Předpokládaná hodnota části č. 8 veřejné zakázky:
279.500 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 8 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
Předpokládaná hodnota části č. 9 veřejné zakázky:
321.600 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 9 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena

4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Zjednodušené podlimitní řízení.
Kompletní ZD včetně příloh na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3649.html
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení v rozsahu části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, veřejné zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 3. 2020.
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva a důvod
výběru
Smlouva nebyla v části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 uzavřena.
6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:

Název, sídlo
a IČO účastníka

Nabídka doručena
ve stanovené lhůtě /
je autentická / s
datovou zprávou
obsahující nabídku
nebylo před jejím
otevřením
manipulováno

Celková nabídková cena
v Kč bez DPH:

Část 1: --RNDr.Tomáš Litschmann,
sídlo: Bílovská 53, 691 01

ANO / ANO / ANO Část 2: --Část 3: ---
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Moravský Žižkov, IČO:
49132903

Část 4: 101.100,- Kč bez DPH
Část 5: --Část 6: --Část 7: --Část 8: --Část 9: --Část 10: --Část 1: ---

Workswell s.r.o., sídlo:
Libocká 653/51b, 161 00,
Praha 6, IČO: 29048575

ANO / ANO / ANO Část 2: --Část 3: --Část 4: --Část 5: --Část 6: --Část 7: --Část 8: --Část 9: 321.600 Kč bez DPH
Část 10: ---

Ing. Jiří Kučera, sídlo:
Turistická 55/5, 621 00 Brno,
IČO: 40449661

ANO / ANO / ANO Část 1: 701.494 Kč bez DPH
Část 2: 241.590 Kč bez DPH
Část 3: 132.470 Kč bez DPH
Část 4: --Část 5: 574.400 Kč bez DPH
Část 6: 557.700 Kč bez DPH
Část 7: ---
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Část 8: 279.465,50 Kč bez DPH
Část 9: --Část 10: --TOMST s.r.o., sídlo: Michelská ANO / ANO / ANO Část 1: --964/78, 141 00 Praha 4, IČO:
Část 2: --27139140
Část 3: --Část 4: --Část 5: --Část 6: --Část 7: 219.600 Kč bez DPH
Část 8: --Část 9: --Část 10: ---

7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
K vyloučení žádného z účastníků z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou
nabídkovou cenou v rozsahu části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ani 9 veřejné zakázky nedošlo.
8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
Z části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ani 9 veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník.
9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadavatel veřejné zakázky Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
IČO 62156489, podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“), rozhodl o zrušení části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
zadávacího řízení s názvem „Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů
dřevin – rozděleno na části“.
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Odůvodnění:
Zadavatel ruší část 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – rozděleno na
části“ podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které
nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to,
zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Důvody hodné zvláštního zřetele, kvůli kterým zadavatel zadávací řízení ruší dle § 127
odst. 2 písm. d) zákona, spočívají v chybě v zadávací dokumentaci, konkrétně
v Příloze č. 4 – Obchodní podmínky_kupní smlouva. V Příloze č. 4, v bodě 6.2, je
uvedeno, cit.: „V případě, že nebude prodávajícím dodávka dodána ve lhůtě podle čl.
IV. bodu 4.1 této smlouvy, a bude-li rovněž vyčerpána možnost smluvní sankce podle
bodu 6.1 této smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn
prodávajícímu účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (sedmdesát
tisíc korun českých) v rámci každé jednotlivé části veřejné zakázky“.
V zadávací dokumentaci je uvedeno rozdělení veřejné zakázky na 10 částí
s následující předpokládanou hodnotou.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem: 3.223.140 Kč (slovy: tři miliony
dvě stě dvacet tři tisíc sto čtyřicet korun českých bez DPH) bez DPH, z toho:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v rozsahu části č. 1: 701.570 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 2: 241.600 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 3: 132.470 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 4: 108.000 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 5: 574.400 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 6: 557.700 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 7: 219.600 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 8: 279.500 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 9: 321.600 Kč bez DPH;
v rozsahu části č. 10: 86.700 Kč bez DPH;

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v jednotlivých částech veřejné zakázky
zároveň hodnotou limitní. Zadavatel upozornil dodavatele, že nabídky, jejichž
nabídkové ceny přesáhnou v dané části veřejné zakázky limitní hodnotu, budou
posouzeny jako nesplňující zadávací podmínky zadavatele a takový účastník bude
vyřazen z další účasti v zadávacím řízení v rozsahu dané části veřejné zakázky.
Zadávací řízení bylo tedy rozděleno na 10 částí, přičemž nejnižší předpokládaná
hodnota části je 86.700 Kč a nejvyšší potom 701.570 Kč. Vzhledem k počtu částí mají
jednotlivé části poměrně nízkou předpokládanou hodnotu oproti hodnotě zadávacího
řízení jako celku a potažmo i ve vztahu ke smluvní pokutě, která se vztahuje ke každé
části zadávacího řízení zvlášť. Vzhledem k množství částí zadávacího řízení a jejich
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předpokládaným hodnotám zadavatel při přípravě zakázky přistoupil k snížení smluvní
pokuty ze 70.000 Kč na 10.000 Kč, aby tato korespondovala s předpokládanými
hodnotami jednotlivých částí řízení a nebyla nepřiměřeně vysoká.
Zadavatel v souladu s výše uvedeným při přípravě zadávací dokumentace upravil v
Příloze č. 4, v článku 6.2, výši smluvní pokuty a stanovil ji na částku ve výši 10.000 Kč.
Smluvní pokuta je však v článku 6.2 vyjádřena číselně i slovně a chybou v psaní zůstala
ve slovním vyjádření částka vyšší, a to „sedmdesát tisíc korun českých“ a příloha č. 4
byla s touto nesrovnalostí zveřejněna jakou součást zadávací dokumentace.
Zadavatel standardně stanovuje smluvní pokutu v obchodních podmínkách pro případ
prodlení dodavatele s dodáním předmětu koupě. Zadavatel je potom oprávněn účtovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení, nejdéle
však po dobu 60 dnů. Lhůta v délce 60 dnů je stanovena tak, aby bylo možné dodat
předmět veřejné zakázky, v náhradní lhůtě, byť i se sankcí, aby byl současně naplněn
finanční milník projektu, ze kterého je zakázka financována. Neplnění finančních
milníků projektu je pod sankcí poskytovatele dotace. Zadavatel uvedl v zadávacích
podmínkách, že veřejná zakázka je financována z Operačního programu věda,
výzkum, vzdělávání.
Ustanovení kupní smlouvy o smluvní pokutě zadavatel stanovil paušálně u
zjednodušeného podlimitního řízení na částku ve výši 70.000 Kč. Uvedená částka
představuje reálné náklady zadavatele, které by musel vynaložit pro realizaci dalšího
zadávacího řízení ve stejném režimu.
S ohledem na výše uvedené zadavatel musí konstatovat, že nejasnost požadavků
zadavatele týkající se výše smluvní pokuty za prodlení s dodáním předmětu koupě,
způsobuje netransparentnost celého zadávacího řízení a toto pochybení zadavatele
mohlo ovlivnit potenciální dodavatele v zájmu podávat nabídku, neboť mnohdy se
částka ve výši 70.000 Kč uvedená v zadávacích podmínkách blížila předpokládané
hodnotě předmětu plnění u některých částí. Bohužel rozpor mezi uvedenými částkami
v číselném a slovním vyjádření nebylo možné odstranit výkladem, a nikdo z dodavatelů
si tohoto rozporu ve výši smluvních pokut ve lhůtě pro podání nabídek nevšiml a
neupozornil zadavatele. Tuto skutečnost dodavatelé připomínkovali až teprve v rámci
součinnosti před uzavřením smlouvy.
Zadavatel konstatuje, že chyba v textu Přílohy č. 4 týkajíc se výše smluvní pokuty ve
slovním vyjádření mohla odradit potenciální dodavatele od účasti v zadávacím řízení a
v souvislosti s tím došlo k porušení zásad přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, které je zadavatel povinen při zadávání veřejných zakázek dodržovat.
Z výše uvedených důvodů zadavatel ruší zadávací řízení.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
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Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační
prostředky.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Brně 4. 3. 2020

Bc. Lena
Mikušov
á

Digitálně
podepsal Bc.
Lena Mikušová
Datum:
2020.03.04
17:37:21 +01'00'

podpis, razítko
……………………………….………….
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka
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