Oznámení zadavatele o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení
s názvem
„Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb
pro MENDELU 2021 – 2025 – rozdělena na části“
Identifikační údaje o zadavateli
Mendelova univerzita v Brně
Zadavatel
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 621 56 489
DIČ CZ62156489
Název zakázky

Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb
pro MENDELU 2021 – 2025 – rozdělena na části

Části zakázky

Část č. 1: mobilní komunikační služby pro MENDELU (vyjma
ŠLP Křtiny)
Část č. 2: mobilní komunikační služby pro ŠLP Křtiny

Předmět zakázky

Služby

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel na základě ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“)

ROZHODL
o vyloučení níže uvedeného dodavatele z další účasti v částech č. 1 a 2 zadávacího řízení:
Název společnosti:

Vodafone Czech Republic a.s.

Sídlo:

Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 –
Stodůlky

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

257 88 001
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Odůvodnění:
Hodnotící komise při posouzení nabídkové ceny účastníka v části č. 1 veřejné zakázky zjistila,
že cena spotřebního koše za 1 měsíc byla účastníkem v nabídce oceněna na 164.547,- Kč bez
DPH, přičemž maximálně přípustná cena spotřebního koše za 1 měsíc byla zadavatelem
stanovena na 85.000,- Kč bez DPH (viz čl. 6.17 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací
dokumentace a rovněž zápatí přílohy č. 2a / 2b – tabulka nabídkových cen).
Obdobné zjištění hodnotící komise se váže i k části č. 2 veřejné zakázky. Cena spotřebního
koše za 1 měsíc byla účastníkem v nabídce oceněna na 87.232,- Kč bez DPH, přičemž
maximálně přípustná cena spotřebního koše za 1 měsíc byla zadavatelem stanovena na
30.000,- Kč bez DPH (viz čl. 6.17 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a
rovněž zápatí přílohy č. 2a / 2b – tabulka nabídkových cen).
Hodnotící komise se usnesla, že na základě výše uvedených zjištění nemá jinou možnost, než
doporučit zadavateli, aby účastníka Vodafone Czech Republic a.s. vyloučil z obou částí
zadávacího řízení, a to z důvodu uvedených v § 48 odst. 2 a) zákona, jelikož účastníkem
v nabídce předložené údaje nesplňují zadávací podmínky, stanovené zadavatelem v čl. 6.17
Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace – maximálně přípustné ceny
spotřebního koše za 1 měsíc (v části č. 1 i 2).
Zadavatel se ztotožnil se závěrem hodnotící komise a vydal rozhodnutí o vyloučení účastníka
Vodafone Czech Republic a.s. z částí č. 1 a 2 zadávacího řízení, které vám tímto oznamuje.
Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15
dnů od doručení oznámení o vyloučení dodavatele podle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele podle § 246
odst. 1a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle
§ 122 odst. 1 zákona.
V Brně
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