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 osvětlení sportovní haly Sokolského volnočasového
sportovního centra
(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

Předmětem plnění zakázky je oprava osvětlení sportovní haly Sokolského volnočasového
sportovního centra.
Úvod: Sportovní hala je navržena jako samonosná ocelová hala tvořená obloukovými ocelovými
segmenty s Al úpravou. Systém haly sestává z prostorově tvarovaných ocelo-plechových
segmentů. Segmenty jsou v příčném řezu ohnuté do tvaru lyrovitého vlny, v podélném směru
do tvaru oblouku o poloměru budoucí haly. Segmenty jsou cca 235 mm vysoké, příčně zvlněné.
Oblouky se osazují do ocelových profilů na železobetonový základový pas po obvodu haly. Štíty
haly jsou vyztuženy ocelovými sloupy.
V přední části haly je navržena sociální a technická vestavba o 3 nadzemních podlažích.
Opláštění bude tvořeno sendvičovým panelem z trapézových plechů a tepelné izolace. Podlaha
je tvořena vlastní nosnou deskou na kterou bude nanesen sportovní povrch. Vnitřní omítky v
sociálním přístavku budou provedeny klasické.
Tento stavební objekt řeší nápojný bod elektrické energie pro halu. Budova bude napojen ze
stávající RS sportovního areálu pomocí kabelové smyčky ukončené v nově navržené rozvodné
skříni. Z elektroměrového kiosku se provede samostatný silový přívod kabelem CYKY 3x95+70
mm2 pro napojení hlavního rozvaděče a samostatný přívod kabelem CYKY 4B x 6 mm2 pro
provoz teplárenského zařízení. Délka kabelu je 95,50 m.
Z hlediska dalšího elektroinstalačního materiálu je hala osvícena zářivkovými svítidly ELKOVO
typ ZC SPORT 236/3ZK-BM v počtu 104 kusů, dále zářivkovými svítidly ELKOVO typ ZC SPORT
236/3ZK+NZ v počtu 24 kusů.
Předmětem dodávky je výměna 104 kusů opotřebovaného zářivkového osvětlení za nové led
osvětlení včetně baterie, elektronického předřadníku, invertoru a případných dalších
komponentů.
Specifikace dodávky:

A) 104ks LED osvětlení:
•

maximální délka tělesa 1272 mm

•

maximální hmotnost 3,5 kg

•

vhodné pro závěsnou montáž

•
•

efektivní světelný tok 6000 až 7500 lm
počet světelných zdrojů 2

•

výkon max. 60 W

•

protipožární ochrana „D“

•

krytí IP66

•

typ předřadníku – standardní elektronický předřadník

B) práce ve výškách 8 až 10 m, nutno využití lešení,
C) ztížená manipulace s lešením po hrací ploše vzhledem k charakteru podlahy (sportovní
povrch) není možné využít vysokozdvižné plošiny ani lešení bez podkladových desek,

D) požadovaná délka záruky – min 24 měsíců
E) maximální stanovená hodnota dodávky činí 480.000,- Kč bez DPH
Lokalita: 641 00 Brno - Maloměřice, ul. Obřanská 13.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v části B a C zadávací dokumentace –
obchodní podmínky, jejíž přílohou je i vymezení technických podmínek, tj. technická zpráva
(popis výchozího stavu objektu), dále výkaz výměr (položkový rozpočet).
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Tyto požadavky je dodavatel povinen respektovat.

III.

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).

IV.

Místo plnění a prohlídka místa plnění

Místem plnění je objekt haly, ulice Obřanská 13, 641 00 Brno - Maloměřice.
Prohlídka místa plnění se uskuteční 18.7.2022 od 10 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude u hlavního vchodu střediska Sokolského
volnočasového sportovního centra, ulice Obřanská 13, , Brno - Maloměřice.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa: pan Aleš Kolář, M.: +420 603 469 562, e-mail:
ales.kolar@majlont.cz;
resp.
pavel.trneny@majlont.cz;

V.

pan

Pavel

Trněný,

M.:

+420 603 572 475,

e-mail:

Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek: do 26.7.2022 do 12:30 hodin. Uchazeči mohou své nabídky
předkládat
elektronicky
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
(www.ezak.brno.cz).

VI.

Místo pro podání nabídky

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje na adrese veřejné zakázky.

VII.

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 stavebněelektroinstalačních prací a dodávek poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před
zaházením výběrového řízení, jejichž předmět byl obdobný předmětu této zakázky, tj. oprava,
rekonstrukce, výměna osvětlení či jiné elektropráce sportovních hal, kancelářských nebo
administrativních budov za provozu ve finanční hodnotě minimálně za 0,270 mil Kč bez DPH
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam stavebněelektroinstalačních prací a dodávek, který bude obsahovat min. 2 referenční zakázky, účastník
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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-elektroinstalačních 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.

VIII. Závaznost obecných zadávacích podmínek a vysvětlení, změna nebo doplnění
zadávací dokumentace
a)

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
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.

IX.

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.
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X.

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.

XI.

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.

XII.

Závěrečná ustanovení

Účastník výběrového řízení nemá nárok na úhradu nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém
řízení (např. nákladů na zpracování nabídky).
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 12. 7. 2022

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