VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
(dále jen „zadavatel“) tímto
vyzývá
k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

OPRAVA DATOVÉHO ROZVADĚČE
(dále jen veřejná zakázka)
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

I.

Preambule

1.

Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.brno.cz (nestanoví-li zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak). Zadavatel dodavatele
upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Vyřízení registrace trvá
maximálně 48 hodin (v pracovní dny) a není zpoplatněno.

2.

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení
k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

3.

Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje
E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

4.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

5.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce dostupné na:
https://ezak.brno.cz

6.

Zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky, dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve
smyslu zákona, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné
zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady
zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména
legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce
pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Dodavatel je povinen
zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

II.

Předmět veřejné zakázky

Účelem této zakázky je oprava, výměna stávající rackové skříně 24U za rackovou skříň 45U. Dále
přestěhování rackové skříně zrcadlově za zeď do kanceláře, což je výhodnější z důvodů
nežádoucího přístupu k citlivému zařízení přístupnému z chodby (ochrana osobních údajů
právních subjektů a jednotlivců). Dále pak přesunutí rozvaděče 6U s technologií T-Mobile na
budoucí rackovou skříň 45U.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména výměna, oprava hlavní datového a telefonního
napojení zakončeného v hlavní servrovně, který je umístěný na chodbě v 2. NP.
Lokalita: BRNO-Vídeňská 9 - Městská hala Morenda
Uvedená lokalita je vybavena hlavní datovým a telefonním napojením zakončené v hlavní
serverovně, 2.NP (na chodbě). Uložení technologie a zakončení je v centrálním datovém rozvaděči
RACK 24U, kde je umístěna telefonní ústředna, (ePBX - ALCATEL, společně s ROUTEREM, SWITCHEPOE a UPS).
Popis: Stávající infrastruktura je tvořena dvěma samostatnými rozvaděči RACK 19“, s umístěním
ve výklenku pod stropní částí. Nejmenší RACK 19“ v nástěnném provedení 6U, je volně položený
nad stávajícím rozvaděčem a je ve vlastnictví operátora/ poskytovatele T-Mobile, dále je (TMCZ).
V rozvaděči je uložena technologie pro zakončení datové linky tvořené bezdrátovým „
mikrovlnným spojem typu FWA s napojení do datové sítě poskytovatele. Větší rozvaděč RACK 19“
v nástěnném provedení je určen pro zakončení stávající datové a telefonní kabeláže společně s
propojení k rozhraní objektu ÚR ( VTS/JTS) v 1.NP.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v části B zadávací dokumentace – obchodní
podmínky, jejíž přílohou je i vymezení technických podmínek, tj. technická zpráva (popis
výchozího stavu objektu, seznamem skupin a prací), dále výkaz výměr (položkový rozpočet).
Tyto požadavky je dodavatel povinen respektovat.

III.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 16 a násl. ZZVZ stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky
na částku ve výši 260 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková
cena.

IV.

Předpokládaná doba plnění

Realizace díla bude zahájena po nabytí účinnosti smlouvy. Dílo bude dokončeno do 2 týdnů od
předání místa plnění. (Předpoklad předání místa plnění je srpen 2022).

V.

Místo plnění a prohlídka místa plnění

Místem plnění je objekt Městské haly Morenda, Vídeňská 470/9, 639 00 Brno.
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Prohlídka místa plnění se uskuteční 18. 7. 2022 od 10 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude u hlavního vchodu střediska Městské haly Morenda,
Vídeňská 470/9, 639 00 Brno.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa: Mgr. Dominik Síleš, M.: +420 739 768 002, e-mail:
siles.cus@gmail.com; resp. pan Jan Kozina, M.: +420 722 964 641, e-mail: jan.kozina1@gmail.com;

VI.

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek: do 26. 7. 2022 do 12:00 hodin.

VII.

Místo pro podání nabídky

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje na adrese veřejné zakázky.

VIII. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem. Požadavky na kvalifikaci
jsou zadavatelem stanoveny ve formuláři nabídky včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 Základní
způsobilost prokáže účastník předložením četného prohlášení uvedeného v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodatelů. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou, která je oprávněna zastupovat účastníka a nesmí být starší než 90
dnů před zahájením výběrového řízení. Profesní způsobilost prokáže účastník předložením
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán. Tento doklad nesmí být starší 90 dnů před zahájením výběrového řízení.
Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením Seznamu stavebně-slaboproudých prací
a dodávek poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před zaházením výběrového řízení,
jejichž předmět byl obdobný předmětu této zakázky, tj. oprava, rekonstrukce, výměna servroven
sportovních hal, kancelářských nebo administrativních budov za provozu ve finanční hodnotě
minimálně za 0,150 mil Kč bez DPH včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Seznam stavebně-slaboproudých prací a dodávek, který bude obsahovat min. 2
referenční zakázky, účastník předloží formou čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 2,
podepsaného osobou oprávněnou zastupovat účastníka. V případě, že byla referenční zakázka
realizována účastníkem společně s jinými dodavateli či se účastnil jako poddodavatel, uvede
účastník finanční specifikaci svého podílu na realizaci referenční zakázky. Zadavatel účastníkům
doporučuje, aby použili vzor Seznamu stavebně-slaboproudých prací, který je přílohou k této
zadávací dokumentace. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem a v
požadovaném rozsahu, může být zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

IX.
a)

Závaznost obecných zadávacích podmínek a vysvětlení, změna nebo doplnění
zadávací dokumentace
Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v této výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Dodavatel, který nesplní stanovené požadavky zadavatele, může být
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zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
b)

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení může účastník zasílat zadavateli elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Takto může rovněž uveřejnit změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací
dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

X.

Obsah nabídky

Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky
obsahující požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.
Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci
nebo na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře
nabídky.
Zadavatel stanovuje, že nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty:
a) Krycí list nabídky
b) formulář nabídky (včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2)
c)

vyplněný položkový rozpočet (příloha č. 3 obchodních podmínek)

Návrh smlouvy nemusí být do nabídky přikládány.
V případě rozporu mezi celkovou nabídkovou cenou zapsanou ve formuláři nabídky a mezi
celkovou nabídkovou cenou případně uvedenou jinde v textu nabídky, budou pro účely
hodnocení nabídek a realizaci plnění použity údaje uvedené ve formuláři nabídky.

XI.

Způsob výběru nejvhodnější nabídky (hodnocení nabídek)

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická
výhodnost nabídky, a to na základě nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise podle výše
nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou ve formuláři nabídky.

XII.

Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s tímto výběrovým řízením je Ing. Jaromír
Karhánek, CSc., tel. +420 606 725 794, email: karhanek.jaromir@brno.cz.

XIII. Závěrečná ustanovení
Účastník výběrového řízení nemá nárok na úhradu nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém
řízení (např. nákladů na zpracování nabídky).
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Zadavatel je oprávněn ověřovat údaje uvedené účastníkem výběrového řízení v nabídce.
V případě, že zadavatel zjistí, že informace uvedené v nabídce účastníka nejsou pravdivé, je
zadavatel oprávněn takového účastníka vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel je oprávněn požadovat po účastníkovi objasnění nebo doplnění nabídky. V případě, že
účastník na výzvu zadavatele nabídku neobjasní nebo nedoplní, je zadavatel oprávněn vyloučit
účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdrží nabídku, že
osobní údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy
A. Krycí list nabídky;
B. Formulář nabídky včetně příloh č. 1 a 2;
C. Obchodní podmínky včetně výkazu výměr – příloha č. 3

V Brně dne 11. 7. 2022

Mgr. Petr B o ž e k
vedoucí
Odboru sportu MMB
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