OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
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 Vám v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že ve věci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné
zakázce

ROZHODL
o výběru níže uvedeného dodavatele:
Obchodní firma nebo název:

InQool, a.s.

Sídlo:

Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

29222389

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
z toho:
a) Nabídková cena za vytvoření desíti webových
prezentací;
b) Nabídková cena za správu, technickou podporu
a webhosting po dobu 48 měsíců v Kč bez DPH

2.451.795,- Kč bez DPH
a) 1.811.811,- Kč bez DPH
b)
639.984,- Kč bez DPH

Hodinová sazba za práce na rozvoji webu v Kč bez
633,- Kč bez DPH/hod
DPH/hod:
jehož nabídka nebyla v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ hodnocena, ale splnila všechny podmínky
účasti v zadávacím řízení.
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Odůvodnění:
1.

Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
p. č.
doručení

Celková nabídková cena v Kč
bez DPH
Účastník

Hodinová
sazba za práce
na rozvoji
webu v Kč bez
DPH

2.451.795,- Kč bez DPH, z toho:

2.

1

InQool, a.s., sídlem
Svatopetrská 35/7,
Komárov, 617 00 Brno,
IČO: 29222389

2

Aira GROUP s.r.o., sídlem
Praha 2, Vratislavova 57/1,
PSČ 12800, IČO:
25682598

a) Nabídková cena za vytvoření
desíti webových prezentací:
633,- Kč bez
1.811.811,- Kč bez DPH
b) Nabídková cena za správu,
DPH
technickou podporu a
webhosting podobu 48 měsíců
v Kč bez DPH: 639.984,- Kč
bez DPH
4.861.150,- Kč bez DPH
a) Nabídková cena za vytvoření
desíti webových prezentací:
850,- Kč bez
2.549.150,- Kč bez DPH
b) Nabídková cena za správu,
DPH
technickou podporu a
webhosting podobu 48 měsíců
v Kč bez DPH: 2.312.000,Kč bez DPH

Identifikační údaje vyloučených účastníků:
p. č. doručení
2

Účastník

Sídlo účastníka

Aira GROUP s.r.o.

Praha 2, Vratislavova 57/1, PSČ
12800

IČO účastníka
25682598

Účastník překročil limitní předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činila 5.400.000,- 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 (viz Oznámení vyloučení účastníka z další
účasti v zadávacím řízení).

3.

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:

Vzhledem k vyloučení účastníka Aira GROUP s.r.o. a v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ, hodnotící
komise hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti neprováděla.
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Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučila zadavateli, aby k uzavření smlouvy na
realizaci veřejné zakázky vybral účastníka InQool a.s., sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00
Brno, IČO: 29222389, jehož nabídka nebyla v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ hodnocena, ale
splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a neobsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
Zadavatel se ztotožnil se závěry jednání hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.

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 ZZVZ. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty
pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 odst. 1a) ZZVZ uzavřít
smlouvu s vybraným dodavatelem.
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