podlimitní veřejná zakázka
„Pevná telefonie Masarykovy univerzity“
Písemná zpráva zadavatele podle § 85

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále
jen „zákon“)
1. Název veřejné zakázky:

Pevná telefonie Masarykovy univerzity

2. Identifikační údaje zadavatele: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je připojení soustavy ústředen, které tvoří hlasovou síť Masarykovy univerzity do
veřejné telefonní sítě v souladu s technickými podmínkami stanovenými zadavatelem.
4. Cena sjednaná ve smlouvě:
Poplatky za připojení:

Cena za jednotku v Kč bez DPH
Cena za zřízení euroISDN30B

1,00

Měsíční náklady spojené s provozem:
Cena za měsíc v Kč bez DPH
Cena za používání euroISDN30B

600,00

Cena za provolbu 0000 až 9999

1000,00

Odchozí volání:
Cena za minutu v Kč bez DPH
Pevná síť ČR

0,10

Mobilní síť ČR

0,35

Modrá linka (např. prefix 844)

1,00

Bílá linka (např. prefixy 840, 841, 842)

1,50

Informační linky (např. 1180, 1181, prefixy
12xx, 22xxx,14xxx, 810x)

25,00
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5. Zvolený druh zadávacího řízení
otevřené podlimitní řízení
6. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
ha-vel internet s. r. o.
IČ: 25354973
Olešní 587/11A
712 00 Ostrava - Muglinov
7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídková cena pro potřeby hodnocení byla jako celkové modelové náklady za dobu účinnosti rámcové smlouvy
na zajištění požadovaných služeb dle rámcové smlouvy. Tyto náklady budou stanoveny podle následujícího
výpočtu:
NC = 4 x NC1 + 24 x (4 x NC2 + NC3 + 70 000 x NC4 + 55 000 x NC5 + 225 x NC6 + 1067 x NC7 + 100 x NC8)
kde:
NC1-8 ……………………………………… nabídkové ceny za jednotlivé služby dle čl. IV. bodu 1 rámcové smlouvy
Pořadí nabídek stanovila hodnotící komise podle výše uchazeči stanovených nabídkových cen bez DPH, přičemž
jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
8. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
-9. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny
1. Vodafone Czech Republic a. s.
IČ: 25788001
Vinohradská 167
100 00 Praha
NC: 1.138.800,96 Kč bez DPH
2. České Radiokomunikace a. s.
IČ: 24738875
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
NC: 1.613.536,80 Kč bez DPH
3. GTS Czech s. r. o.
IČ: 28492170
Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3
NC: 1.182.697,92 Kč bez DPH
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4. Dial Telecom, a. s.
IČ: 28175492
Křižíkova 36a/237
186 00 Praha 8
NC: 686.688,- Kč bez DPH
5. T-Mobile Czech Republic, a. s.
IČ: 64949681
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
NC: 2.007.060,- Kč bez DPH
6. ha-vel internet, s. r. o.
IČ: 25354973
Olešní 587/11A
712 00 Ostrava – Muglinov
NC: 815.416,- Kč bez DPH
7. Telefonica Czech Republic, a. s.
IČ: 60193336
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
NC: 1.882.992,64 Kč bez DPH
10. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:
Dial Telecom, a. s.
IČ: 28175492
Křižíkova 36a/237
183 00 Praha 8
Zadavatel dne 15. dubna 2014 zveřejnil dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám, v rámci které došlo
k vypuštění jedné ze služeb požadovaných zadavatelem v rámci plnění předmětné veřejné zakázky, konrkétně
došlo k vyřazení položky cena za přeložení euroISDN30B.
V souvislosti s touto změnou zveřejnil zadavatel jako přílohu této dodatečné informace také upravenou Přílohu A
ZD – Návrh rámcové smlouvy a Přílohu C Zadávací dokumentace – Tabulka s NC pro účely hodnocení, který byl
uchazeč na základě této dodatečné informace povinen použít pro zpracování své nabídky. V souvislosti s touto
změnou prodloužil zadavatel lhůtu pro předložení nabídek a to o celou její délku.
Hodnotící komise na svém druhém jednání posoudila nabídku předloženou uchazečem a zjistila, že uchazeč tyto
dodatečné informace nerespektoval a pro zpracování své nabídky použil původní návrhy Přílohy A a Přílohy C
zadávací dokumentace.
T-Mobile Czech Republic, a. s.
IČ: 64949681
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
Zadavatel dne 15. dubna 2014 zveřejnil dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám, v rámci které došlo
k vypuštění jedné ze služeb požadovaných zadavatelem v rámci plnění předmětné veřejné zakázky, konkrétně
došlo k vyřazení položky cena za přeložení euroISDN30B.
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V souvislosti s touto změnou zveřejnil zadavatel jako přílohu této dodatečné informace také upravenou Přílohu A
ZD – Návrh rámcové smlouvy a Přílohu C Zadávací dokumentace – Tabulka s NC pro účely hodnocení, které byl
uchazeč na základě této dodatečné informace povinen použít pro zpracování své nabídky. V souvislosti s touto
změnou prodloužil zadavatel lhůtu pro předložení nabídek a to o celou její délku.
Hodnotící komise na svém druhém jednání posoudila nabídku předloženou uchazečem a zjistila, že uchazeč tyto
dodatečné informace nerespektoval a pro zpracování své nabídky použil původní návrh Přílohy C zadávací
dokumentace.
11. Odůvodnění vyloučení uchazečů s mimořádně nízkou nabídkovou cenou:
-12. Důvod použití jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění (byla-li taková možnost
využita)
-13. Důvod zrušení zadávacího řízení
-V Brně dne 27. června 2014

Michal
Sellner

Digitálně podepsal
Michal Sellner
DN: c=CZ, o=Masarykova
univerzita [IČ 00216224],
ou=112169, cn=Michal
Sellner,
serialNumber=P223506
Datum: 2014.06.30
06:54:25 +02'00'

……………………………………………
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor
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