PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
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“).

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve vytvoření a správě integrovaného
webu MENDELU, a to v násl. rozsahu:
a) Vytvoření webových prezentací:
 Mendelova univerzita v Brně – www.mendelu.cz;
 Agronomická fakulta MENDELU – af.mendelu.cz;
 Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – ldf.mendelu.cz;
 Provozně ekonomická fakulta MENDELU – pef.mendelu.cz;
 Zahradnická fakulta MENDELU – zf.mendelu.cz;
 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU – frrms.mendelu.cz;
 Institut celoživotního vzdělávání MENDELU – icv.mendelu.cz;
 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – www.slpkrtiny.cz;
 Školní zemědělský podnik Žabčice – szp.mendelu.cz;
 Botanická zahrada a arboretum – arboretum.mendelu.cz,
tj. kompletní zajištění frontendu a backendu těchto webových stránek v integrované podobě do 9
měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
b) Správa (údržba a aktualizace webové prezentace), technická podpora a webhosting výše uvedených
webových prezentací po dobu 48 měsíců od akceptace Fáze 1.
c) Rozvoj webů, kterým se rozumí programátorské práce a vývoj nových aplikací podle požadavků
zadavatele po dobu 48 měsíců od akceptace Fáze 1, max. však v celkovém rozsahu 2000 hodin.
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Cílem je získat jednotné a reprezentativní weby univerzity a jejich fakult, které budou plnit
vytyčené cíle. Zadavatel si rovněž klade za cíl získat stabilního partnera v podobě full-service
digitální agentury pro další rozvoj webů.
Zadavatel dodavateli předá při zahájení spolupráce, tj. po nabytí činnosti smlouvy, cíle webů,
definice jejich cílových skupin, klíčové scénáře i konverzní akce pro jednotlivé weby. Na základě
těchto dokumentů již vznikly wireframy v příloze 2.
2. Předpokládaná hodnota:

5.400.000,- Kč bez DPH

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Celková cena v Kč bez DPH: 2.451.795,- Kč bez DPH, z toho:
a) Cena za vytvoření desíti webových prezentací: 1.811.811,- Kč bez DPH
b) Cena za správu, technickou podporu a webhosting podobu 48 měsíců v Kč bez DPH:
639.984,- Kč bez DPH
Hodinová sazba za práce na rozvoji webu v Kč bez DPH: 633 Kč bez DPH/hod
4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění:
Zjednodušení podlimitní řízení podle § 53 ZZVZ
Kompletní ZD včetně příloh na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4686.html
Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 5.
2021.
5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
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:

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,

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

2

PSČ 12800, IČO:
25682598

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

.
6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
p. č. doručení Účastník
2

Aira GROUP s.r.o.

Sídlo účastníka
Praha 2, Vratislavova 57/1, PSČ
12800

IČO účastníka
25682598

Zadavatel stanovil limitní předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činila 5.400.000,- Kč bez
DPH. Na základě provedeného kontrolního výpočtu uvedeného v zadávací dokumentaci 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, jak vyplývá
z násl. tabulky:
850*2000 = 1.700.000,- Kč bez DPH
1.700.000 + 4.861.150 = 6.561.150,- Kč bez
Aira GROUP s.r.o.
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. Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící
komise a rozhodl o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění jejich výběru:
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:
a) Nabídková cena za vytvoření
desíti webových prezentací:
InQool, a.s., sídlem
1.811.811,- Kč bez DPH
Svatopetrská 35/7,
633,- Kč bez
1
b)
Nabídková cena za správu,
Komárov, 617 00 Brno,
DPH
technickou podporu a
IČO: 29222389
webhosting podobu 48 měsíců
v Kč bez DPH: 639.984,- Kč
bez DPH
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
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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 hodnotící komise a rozhodl o výběru dodavatele.
8. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
9. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou zadavateli známi:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační prostředky, a to
elektronický nástroj E-ZAK.
15. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepostupoval podle § 78 odst. 3 ZZVZ.
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V Brně dne

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: 2021.06.09 11:57:08 +02'00'

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