Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 24. 2. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2021-2025 – rozdělena
na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (4)
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 23. 2. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,Zadavatel v bodě 13 přílohy A1 a A2 – Obchodní podmínky požaduje předložit zaměstnanecký program v rozsahu
alespoň dvou hlasových tarifů (ve struktuře T1 a T2) a tří datových tarifů (ve struktuře D1, D2 a D3). Pro vyloučení
pochybností se dodavatel ujišťuje, zda chápe správně, že tarify pro zaměstnanecký program mají být naceněny
zvlášť a jejich cena není předmětem hodnocení.
Dále dodavatel upozorňuje zadavatele, že vzájemným neoddělitelným spojením poptávky po:
mobilních službách pro své potřeby a
po službách pro soukromé účely zaměstnanců
do jedné veřejné zakázky by se zadavatel mohl dostat do rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání o
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). V takovém případě podmínky (především cenové) pro služby
využívané k soukromým účelům zaměstnanců (tedy soukromé služby nehrazené z veřejných prostředků) nutně, a
nikoli hospodárně, ovlivní cenu a výběr dodavatele služeb určených ke služebním účelům zadavatele (tedy služeb,
které z veřejných prostředků hrazeny budou).
Tím, že zadavatel podmínil účast v zadávacím řízení tím, že dodavatel je povinen nabídnout vedle služeb pro
zadavatele i služby určené k soukromým účelům jeho zaměstnanců, by zadavatel mohl porušovat základní zásady
zadávání veřejných zakázek, a to zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace uvedených § 6 ZZVZ. Uvedeným
postupem zadavatel diskriminuje ty dodavatele, kteří o poskytování služeb zaměstnancům pro jejich soukromé
účely nemají zájem a kterým tím znemožňuje účastnit se za rovných podmínek zadávacího řízení na tu část služeb,
která je určena pro zadavatele, a která především musí být soutěžena postupem dle ZZVZ, tedy transparentně,
nediskriminačně a s respektem k zásadě rovného zacházení ke všem dodavatelům.
Na základě výše uvedeného dodavatel žádá, aby zadavatel zadávací podmínku uvedenou v bodě 13 přílohy A1 a
A2 – Obchodní podmínky buď:
zcela odstranil;
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anebo aby zaměstnanecký program stanovil jako nepovinnou součást nabídky na veřejnou zakázku s
tím, že jednotliví dodavatelé jsou oprávněni navrhnout vlastní rozsah takového programu (bez povinnosti
předložit návrh smlouvy).“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí následující:
zadavatel ruší požadavek uvedený v bodu 13 příloh A1 a A2 (obchodních podmínek) a dále uvádí, že
vyzve k předložení návrhu na zaměstnanecký program pouze vybraného dodavatele, a to až po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky. Bude však pouze na vybraném dodavateli, s nímž bude uzavřena
Rámcová dohoda, zda bude mít zájem takovou nabídku předložit;
tarify pro zaměstnanecký program a jejich cena není a ani neměla být předmětem hodnocení veřejné
zakázky;
nabídka zaměstnaneckých tarifů nemusí být zadavatelem využita;
nabídka zaměstnaneckých tarifů tedy nebude součástí nabídky dodavatele a nemusí být předložena
ani v budoucnu.

Sdělení zadavatele č. 1:
Vzhledem k charakteru informací, obsažených ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, rozhodl zadavatel o
prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby činila celou její původní délku, tedy do 18. 3. 2021 v 10:00 hodin.
Otevírání nabídek se uskuteční dne 18. 3. 2021 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Přílohy:
Aktualizovaná příloha A1 – obchodní podmínky pro část 1, verze k 24. 2. 2021
Aktualizovaná příloha A2 – obchodní podmínky pro část 2, verze k 24. 2. 2021
podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
2021.02.24
Ostrovský Datum:
13:07:20 +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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