Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 9. 3. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2021-2025 – rozdělena
na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (5)
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 8. 3. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
Dotaz dodavatele č. 1:
,,Uchazeč žádá Zadavatele o úpravu vyjasnění požadavků týkajících se cenotvorby. Ve výzvě na str. 4 v článku
2.5 je uvedeno následující:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 5.400.000,- Kč bez DPH za celou dobu trvání rámcové
dohody, z toho část 1: 4.100.000,- Kč bez DPH a část č. 2: 1.300.000,- Kč bez DPH.
Dále ve výzvě na str. 7 v článku 6.17 uvedeno následující:
Zadavatel stanovil, že maximálně přípustná cena za spotřební koš za 1 měsíc (červeně označené políčko v příloze
č. 2a a/nebo 2b) je 85.000,- Kč bez DPH pro část č. 1 a 30.000,- Kč bez DPH pro část č. 2.
Tato dvě prohlášení jsou ale v rozporu. Dle odstavce 2.5 může Dodavatel nabídnout zakázku s hodnotou vyšší než
je předpokládaná hodnota a nebude ze soutěže vyloučen. Pokud by ale platila podmínka z odst. 6.17, tak
Dodavatel uvedenou hodnotu překročit nesmí, protože jinak by byl ze soutěže vyloučen. Mohl by tedy Zadavatel
upřesnit, jak má Dodavatel při cenotvorbě postupovat?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Pro zpracování nabídky je pro dodavatele zásadní dodržet podmínku, která je stanovena v čl. 6.17 Výzvy, tedy
dodržet maximálně přípustnou cenu za spotřební koš za 1 měsíc (červeně označené políčko v příloze č. 2a a/nebo
2b), tedy 85.000,- Kč bez DPH pro část č. 1 a 30.000,- Kč bez DPH pro část č. 2.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v jednotlivých částech veřejné zakázky určuje maximální objem
finančních prostředků, které budou moci být vybranému dodavateli zaplaceny v rámci budoucího možného
plnění rámcové dohody v dané části veřejné zakázky. Dosažením výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky
by uzavřená rámcová dohoda v dané části veřejné zakázky byla ukončena (viz přílohy A1 a A2 – obchodní
podmínky, čl. 4).
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Dotaz dodavatele č. 2:
,,V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek týkajících se datových balíčků do zahraničí uvedených v příloze
A5i_priloha_3_tabulka_svetovych_zon_obe_casti_aktualizovana_verze_k_15.2.2021 žádáme Zadavatele, zda
by mohl rozšířit požadavek velikosti balíčků např. až na 100 MB?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Zadavatel potvrzuje stávající znění stanovených požadavků.
podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
Datum: 2021.03.09
Ostrovský
15:25:20 +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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