Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 17. 2. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2021-2025 – rozdělena
na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (3)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 16. 2. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,Zadavatel v přílohách 1a a 1b Výzvy, odstavec Fakturace (daňové doklady), elektronické výpisy uvádí požadavky
na elektronické vyúčtování. Zároveň níže v textu uvedené přílohy požaduje bezplatné zasílání faktur a podrobných
výpisů v listinné podobě na vybrané adresy zadavatele.
Dle dodavatele je dodání výpisu v listinné podobě zbytečné, neboť v elektronické podobě jsou veškeré informace
poskytnuty a podrobné výpisy v listinné podobě představují dodání mnohastránkových tištěných dokumentů
(každé tel. číslo může mít až 5 stránek podrobného výpisu).
Současně dodavatel upozorňuje na skutečnost, že s touto službou má na své straně reálné náklady, které by musel
započíst do ceny jiných služeb v rámci nabídky. Tyto náklady tvoří jednak část na pokrytí nákladů na vlastní
vyhotovení a tisk dokladů či výpisů a pak také náklady na jejich doručení.
Postačí zadavateli dodání požadovaných informací formou jejich elektronické varianty, která umožní zadavateli
jejich snadnou archivaci, případně další zpracování? Tyto informace budou navíc poskytnuty prostřednictvím
zabezpečeného portálu, který minimalizuje nebezpečí zneužití údajů. V neposlední řadě upozorňuje dodavatel na
nezanedbatelné snížení ekologické zátěže užívání nabízených služeb v případě, kdy zadavatel akceptuje využití
výhradně elektronické verze billingových a fakturačních údajů.
Odstraní zadavatel, z výše uvedeného důvodu, požadavek na bezplatné poskytnutí faktur a podrobného výpisu v
listinné podobě?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel z provozních důvodů trvá na zasílání faktur na uvedené adresy v listinné podobě i elektronické podobě.

Dotaz dodavatele č. 2:
,,V Zadávací dokumentaci v kap. 4.2 jsou uvedena jednotlivá pracoviště zadavatele. Dodavatel žádá zadavatele
o bližší identifikaci lokality Němčice, např. pomocí GPS souřadnic.“
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Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Zadavatel na dotaz dodavatele odpovídá, že lokalita s označením ,,k. ú. Němčice“ je v zadávací dokumentaci
uvedena nadbytečně. Dodavatelé při přípravě svých nabídek nemusejí tuto lokalitu brát v potaz, pokrytí signálem
v této lokalitě nebude požadováno.
Zadavatel pro úplnost doplňuje bližší lokalizaci k. ú. Olomučany a k. ú. Vranov u Brna:
Olomučany - Pila Olomučany - 679 03 Olomučany č.e.199 – GPS 49.33191555254076, 16.68610480648416
Vranov u Brna - Lesovna Vranov 93, 664 32 Vranov – GPS - 49.3086477548054, 16.622223977279265.
V tomto duchu bude upravena rovněž příloha č. 1b (technická specifikace části č. 2) a A2 (obchodní podmínky
pro část č. 2). Aktualizované přílohy č. 1b a A2 jsou přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz dodavatele č. 3:
,,V příloze č. 2a a 2b zadávací dokumentaci, v tabulce výpočtu nabídkových cen, zadavatel v řádku č.32 Svět DATA
balíček požaduje uvést velikost objemu dat (balíčku) a cenu za uvedený objem dat. V buňce I32 je následně
dopočtena celková cena za předpokládaný počet balíčků.
Do celkové ceny spotřebního koše se pak započítávají 2 celkové hodnoty, a to jak z buňky I32, tak z buňky I33. Tím
tak dochází k umělému navýšení hodnoty spotřebního koše.
Nezamýšlel zadavatel řádek č.32 jako pouze pomocný řádek pro výpočet ceny za 1MB a do celkové ceny má být
započtena pouze hodnota v buňce I33?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:
Zadavatel v reakci na dotaz dodavatele vydává aktualizované přílohy č. 2a / 2b (tabulky nabídkových cen).
Co se položky svět data týče – dodavatelé nově uvedou průměrnou jednotkovou cenu za 1 MB do buňky D31.
Pro výpočet průměrné ceny za 1 MB použijí dodavatelé přílohu č. 3 – tabulku světových zón (analogicky budou
dodavatelé postupovat při výpočtu průměrných cen volání a SMS).
Fakturace služeb bude probíhat podle skutečné spotřeby a jednotkových cen v dané zóně z přílohy č. 3. Data
budou čerpána v podobě datových balíčků v rozsahu objemu 30 - 50 M, přičemž jednotková cena za 1 MB bude
dána z nabídky dodavatele).

Sdělení zadavatele č. 1:
Vzhledem k charakteru informací, obsažených ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, rozhodl zadavatel o
prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby činila celou její původní délku, tedy do 11. 3. 2021 v 10:00 hodin.
Otevírání nabídek se uskuteční dne 11. 3. 2021 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Sdělení zadavatele č. 2:
V návaznosti na dříve uveřejněná vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel pro úplnost uvádí, že v přílohách
č. 1a / 1b (technická specifikace částí 1 a 2), na třetí straně vlevo dole ruší požadavek na službu R1 (data v EU).
Tento požadavek je zrušen i v odst. 6.6 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.

Přílohy:
Aktualizovaná příloha č. 1a – technická specifikace pro část 1, verze k 17. 2. 2021
Aktualizovaná příloha č. 1b – technická specifikace pro část 2, verze k 17. 2. 2021
Aktualizovaná příloha č. 2a – tabulka nabídkových cen pro část 1, verze k 17. 2. 2021
Aktualizovaná příloha č. 2b – tabulka nabídkových cen pro část 2, verze k 17. 2. 2021
Aktualizovaná příloha A1 – obchodní podmínky pro část 1, verze k 17. 2. 2021
Aktualizovaná příloha A2 – obchodní podmínky pro část 2, verze k 17. 2. 2021
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podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
2021.02.17
Ostrovský Datum:
14:54:42 +01'00'

……….…….……………..………………………………….

Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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