Oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
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 podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“), Vám zasílá oznámení o výběru dodavatele na základě
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Poř. č.
doručení

Obchodní firma

1.

2.

Sídlo účastníka

IČO
účastníka

Celková
nabídková cena za
předpokládanou
dobu plnění 48
měsíců (v Kč bez
DPH)

Část č. 1:
7.898.256,00

Vodafone
Czech Republic
a.s.

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

O2 Czech
Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2, 140
601 93 336
22 Praha 4 - Michle

257 88 001

Část č. 2:
4.187.136,00
Část č. 2:
1.418.420,64
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2. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena:
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 –
Stodůlky; IČO 257 88 001; a to v částech č. 1 a 2.
3. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel požadoval ve výzvě k podání nabídek splnění níže uvedené kvalifikace:
 základní způsobilost, kterou vymezil v článku ,,Předložení dokladů o kvalifikaci“
Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace;
 profesní způsobilost, kterou vymezil v článku ,,Předložení dokladů o kvalifikaci“
Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.
Zadavatel požadoval k prokázání výše uvedené kvalifikace v nabídkách účastníků
předložením:
 základní způsobilosti dle § 74 a 75 zákona;
 profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v
něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje (ke dni podání nabídky ne starší 3 měsíců).
Posouzení splnění kvalifikace dle dokladů předložených v nabídce:
Hodnotící komise provedla posouzení splnění základní a profesní způsobilosti a došla
k následujícím zjištěním:
Splnění základní způsobilosti
Účastník
Splnění profesní způsobilosti
O2
Czech
Republic a.s.

ANO

ANO

- el.originál výpisu ze seznamu
- el.originál výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů k 18. 3.
kvalifikovaných dodavatelů k 18. 3.
2021, vystavilo MMR, elektronicky
2021, vystavilo MMR, elektronicky
podepsalo MMR 18. 3. 2021, platnost el. podepsalo MMR 18. 3. 2021, platnost el.
podpisu do 30. 12. 2021;
podpisu do 30. 12. 2021;
- el. originál čestného prohlášení o
- el. originál čestného prohlášení o
splnění základní a profesní způsobilosti splnění základní a profesní způsobilosti
ke dni 17. 3. 2021; elektronicky podepsal ke dni 17. 3. 2021; elektronicky podepsal
dne 17. 3. 2021 Josef Kukačka (na
dne 17. 3. 2021 Josef Kukačka (na
základě plné moci), platnost el.podpisu základě plné moci), platnost el.podpisu
do 20. 7. 2021
do 20. 7. 2021
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IV. Splnění dalších podmínek účasti v zadávacím řízení dle ust. § 37 zákona
-

splnění technických podmínek
splnění obchodních podmínek

Nabídka účastníka O2 Czech Republic a.s. pro část 2:
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje návrh obchodních podmínek
(rámcové dohody). Hodnotící komise se rámcovou dohodou zabývala, a to zejména s ohledem
a to, zda je navržena v souladu s podmínkami, které stanovil zadavatel ve výzvě k podání
nabídek včetně zadávací dokumentace.
Hodnotící komise konstatovala, že návrh rámcové dohody splňuje požadavky zadavatele a je
v souladu s podmínkami, které zadavatel stanovil v přílohách č. 1b, 2b, 3 a A2 (technické
podmínky, tabulka nabídkových cen, tabulka světových zón, obchodní podmínky) Výzvy
k podání nabídek včetně zadávací dokumentace, včetně maximálně přípustné ceny
spotřebního koše za 1 měsíc (30.000,- Kč bez DPH; nabídka účastníka 29.550,43 Kč bez
DPH).
Hodnotící komise se zabývala nabídkovou cenou dodavatele z hlediska toho, zda účastník
nenabídl mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Nabídková cena účastníka O2 Czech Republic
a.s. je v místě a čase obvyklá.
Nabídka účastníka O2 Czech Republic a.s. splnila podmínky účasti v zadávacím řízení dle §
37 zákona (splnění obchodních podmínek).
4. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky, přičemž ekonomická výhodnost nabídky bude v souladu s ust. § 114 zákona
hodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny za celou předpokládanou dobu plnění
(v obou částech veřejné zakázky samostatně) – oranžově podbarvené pole v příloze č. 2a
a/nebo 2b.
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
Popis hodnocení:
Celková nabídková cena je automaticky vypočtena v příloze č. 2a a/nebo 2b po zadání
jednotkových cen (cena spotřebního koše za 1 měsíc) a násobkem předpokládané doby plnění
(48 měsíců). Nabídkové ceny budou seřazeny ve vzestupném pořadí, nejvýhodnější nabídkou
bude ta, která bude mít v součtu nejnižší nabídkovou cenu (v obou částech veřejné zakázky
samostatně).
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Část č. 2:
Výsledné pořadí účastníků dle základního hodnotícího kritéria nejnižší celkové
nabídkové ceny za celou předpokládanou dobu plnění 48 měsíců v Kč bez DPH:
Pořadové
číslo
nabídky
2.

Obchodní firma

O2 Czech Republic a.s.

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Výsledné
pořadí

1.418.420,64

1.

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení nabídek hodnotící komise konstatuje, že
nejvýhodnější nabídku z hlediska stanoveného hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky (nejnižší celkové nabídkové ceny za předpokládanou dobu plnění 48 měsíců v Kč bez
DPH) předložil v části č. 2 účastník O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4 – Michle; IČO 601 93 336.
Veřejná zakázka byla v části č. 2 přidělena vybranému dodavateli O2 Czech Republic a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle; IČO 601 93 336.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů
od doručení oznámení o výběru dodavatele podle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 odst.
1a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle §
122 odst. 1 zákona.

V Brně
Digitálně podepsal doc.

doc. Ing. Martin Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
2021.03.26
Klimánek, Ph.D. Datum:
10:06:28 +01'00'

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