PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
„RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠTĚNÍ MOBILNÍCH KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
PRO MENDELU 2021-2025 – ROZDĚLENA NA ČÁSTI“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

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

Název zakázky

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

Části zakázky

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

Jméno (jména) a příjmení
osoby (osob) oprávněné
jednat jménem zadavatele

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

2. Předmět veřejné zakázky
Služby

3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná
Předpokládaná hodnota:
Z toho:

5.400.000,- Kč bez DPH
část 1: 4.100.000,- Kč bez DPH
část 2: 1.300.000,- Kč bez DPH

Cena sjednaná ve smlouvě:

část 1: zrušena
část 2: 1.300.000,- Kč bez DPH
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4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Zjednodušené podlimitní řízení,
Kompletní ZD včetně příloh na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4457.html
Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne
21. 4. 2021.

5. Identifikační údaje vybraného dodavatele a důvod výběru
Část č. 1 byla zrušena
Část č. 2: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle; IČO
601 93 336.
Účastník předložil nejvýhodnější nabídku podle základního hodnoticího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky, přičemž ekonomická výhodnost nabídky byla 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.
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).
6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
Poř. číslo
doručení
nabídky

1.

2.

Obchodní firma uchazeče

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí
Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky;
IČO 257 88 001

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 – Michle; IČO 601 93 336

Nabídková cena bez Výsledné
DPH (v Kč)
pořadí
účastníka
Část č. 1:
7.898.256,00
Část č. 2:
4.187.136,00
Část č. 2:
1.418.420,64

Vyloučen

Vyloučen
1.
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7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
K vyloučení žádného z účastníků z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou nedošlo.

8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky;
IČO 257 88 001.
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 dne 26. 3. 2021 rozhodnutí o
vyloučení účastníka Vodafone Czech Republic a.s. z částí č. 1 a 2 zadávacího řízení.

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Část č. 1 zadávacího řízení byla zrušena podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, jelikož se
v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Konkrétně se jedná o důvod, kdy jediný účastník části č. 1 zadávacího řízení byl vyloučen
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(účastník Vodafone Czech Republic a.s.). K posouzení tedy zadavateli nezbyla v části č. 1
žádná jiná nabídka.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Podání nabídek bylo umožněno výhradně elektronicky prostřednictvím certifikovaného
nástroje E-ZAK.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Brně

prof. Ing.
Radim
Farana, CSc.
…………………………………………….
Digitálně podepsal prof. Ing. Radim
Farana, CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62156489,
o=Mendelova univerzita v Brně,
ou=9263, cn=prof. Ing. Radim Farana,
CSc., sn=Farana, givenName=Radim,
serialNumber=P729140, title=Prorektor
pro vzdělávací činnost
Datum: 2021.04.22 07:00:32 +02'00'

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