OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky:

Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU

Druh veřejné zakázky:

služby

Druh řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,ZZVZ“).

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám oznamuje, že na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm.
a) ZZVZ

ROZHODL
o vyloučení níže uvedeného účastníka z další účasti v zadávacím řízení:
Obchodní firma nebo název:

Aira GROUP s.r.o.

Sídlo:

128 00 Praha 2, Vratislavova 57/1

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

25682598
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Odůvodnění:
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která
činí 5.400.000,- Kč bez DPH. Takto stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla,
s ohledem na výši prostředků, které má zadavatel k dispozici, stanovena jako limitní.
Zadavatel tedy deklaroval, že nabídky, jejichž nabídkové ceny přesáhnou výši předpokládané
hodnoty, budou posouzeny jako nesplňující požadavky zadavatele a budou vyloučeny z další
účasti v zadávacím řízení.
Metodu posouzení splnění výše uvedené zadávací podmínky zadavatel stanovil v čl. 11 odst.
11.1 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace, a to následovně:
„Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v případě překročení limitní předpokládané hodnoty
veřejné zakázky, která byla stanovena na 5.400.000 - Kč bez DPH, bude taková nabídka
vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Pro splnění zadávací podmínky dle předchozí
věty bude rozhodný součin dodavatelem uvedené hodinové sazby za práce na rozvoji webu a
přepokládaného počtu hodin (2000), ke kterému bude přičtena hodnota celkové nabídkové
ceny, tj. nabídkové ceny za vytvoření desíti webových prezentací a nabídkové ceny za správu,
technickou podporu a webhosting po dobu 48 měsíců.“
Na základě provedeného kontrolního výpočtu, který zadavatel uvádí níže v tabulce, hodnotící
komise konstatovala, že výše uvedenou zadávací podmínku nesplnil účastník s poř. č.
doručení 2 - Aira GROUP s.r.o., který překročil limitní předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky.

Aira GROUP s.r.o.

850*2000 = 1.700.000,- Kč bez DPH
1.700.000 + 4.861.150 = 6.561.150,- Kč bez
DPH

S ohledem na toto zjištění hodnotící komise konstatovala, že tato skutečnost je v rozporu se
zadávacími podmínkami a účastník Aira GROUP s.r.o. naplnil důvod pro vyloučení z další
účasti v zadávacím řízení dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Hodnotící komise doporučila
zadavateli účastníka Aira GROUP s.r.o. vyloučil z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel se ztotožnil se závěry jednání hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.
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Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů
od doručení oznámení o vyloučení účastníka podle § 242 ZZVZ. Zadavatel nesmí před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti vyloučení účastníka podle § 246 odst. 1a) ZZVZ
uzavřít smlouvu s dodavatelem.

V Brně

prof. Ing.
Radim Farana,
CSc.
………………………………………….
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