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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (průzkum trhu):
„Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-střední škola, základní
škola a mateřská škola, příspěvková organizace, architektonicko-dispoziční a technická
studie“
Vážení,
statutární město Brno, zastoupené Odborem investičním Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“), Vás vyzývá
k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem „Rekonstrukce školního
bazénu v budově Waldorfské školy Brno-střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková
organizace, architektonicko-dispoziční a technická studie“.
Tato veřejná zakázka není dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávána podle tohoto zákona.
Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele:

Statutární město Brno

Sídlo zadavatele:

Dominikánské nám. 196/1, Brno-město,
602 00 Brno

IČO / DIČ zadavatele:

44992785 / CZ 44992785

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna

Kontaktní osoba:

Ing. Jiřina Versteegh, Odbor investiční Magistrátu města Brna
Tel.: +420 542 174 168,
e-mail: versteegh.jirina@brno.cz
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Profil zadavatele
dokumentaci):

(přístup

k zadávací https://ezak.brno.cz/

ID datové schránky

a7kbrrn

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení architektonicko-dispoziční a technická studie (dále „Studie“) na
celkovou rekonstrukci plaveckého bazénu včetně technologie, zázemí v podobě šaten, sprch a WC v budově
Waldorfské střední, základní a mateřské školy Brno (dále „Investiční akce“). Plavecký bazén má rozměry 17 x 8
metrů a v současné době není provozovatelný. Předmětem rekonstrukce bude i nový samostatný vstup do objektu
bazénu z exteriéru, aby byl využitelný i v odpoledních a večerních hodinách pro veřejnost.
Předmětem Studie bude prověření realizovatelnosti Investiční akce, návrh dispozičního uspořádání a
architektonického řešení, technické a technologické řešení Investiční akce s důrazem na energeticky úsporný
návrh, odborný propočet nákladů na realizaci Investiční akce a odborný propočet budoucích provozních nákladů
realizované Investiční akce.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované Studii a jejímu hmotnému
zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.
Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy (návrh smlouvy vč. přílohy).
3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění požadavků:
a) oprávnění k podnikání v oboru „Projektová činnost ve výstavbě“ a to doložením živnostenského listu nebo
výpisem z živnostenského rejstříku, a výpisem z obchodního rejstříku platným k datu podání nabídky, ne
starším 90 dní ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídky (kopie)
b) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje (kopie) – osvědčení odborné způsobilosti alespoň 1 osoby dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel pro obor „Pozemní stavby“ nebo
autorizovaný architekt.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit také odkazem na odpovídající informace vedené v informačním
systému veřejné správy.
4. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH stanovená dodavatelem. Jako nejvýhodnější
nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH. V případě rovnosti cen
rozhodne los.
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5. Lhůta plnění veřejné zakázky
Lhůta plnění, je specifikována v příloze č. 1 této výzvy. Předpoklad uzavření smlouvy je v září 2022.

6. Místo plnění veřejné zakázky
Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je Odbor investiční MMB (Kounicova 67a, 601 67 Brno).
Místem plnění Investiční akce bude budova Waldorfské školy Brno-střední škola, základní škola a mateřská škola,
Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno.

7. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky stanovil zadavatel v podobě závazného návrhu smlouvy – viz přílohy č. 1 této
výzvy.
Dodavatel, resp. účastník je povinen podat návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této výzvy, přičemž není oprávněn činit
jiné změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany
dodavatele. Závazný návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou
prokazatelně oprávněnou dodavatele zastupovat; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou
moc) v nabídce.
Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu
se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena za poskytnutí
plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění:
- cena bez DPH
- DPH
- cena včetně DPH.
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke
dni podání nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí
sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení
díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

9. Podání nabídky, pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka se podává ve lhůtě pro podání nabídek v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřené
a neporušené obálce označené textem „NABÍDKA - „Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské
školy Brno-střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, architektonickodispoziční a technická studie“, opatřené adresou a jménem účastníka a nápisem „NEOTEVÍRAT“.
Místo pro podání nabídek: Magistrát města Brna, Odbor investiční Magistrátu města Brna,
Kounicova 67a, 601 67 Brno
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Osobně podaná nabídka se přijímá ve lhůtě pro podání nabídky na výše uvedené adrese, na sekretariátu Odboru
investičního MMB (dveře č. 329), v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem na
výše uvedené adrese pro podání nabídek.

10. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 23. 8. 2022 do 14:00 hod.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel vyřadí z hodnocení.

11. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky veřejné zakázky.
Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit doklady, a to konkrétně doklady prokazující
kvalifikaci dle čl. 3 této výzvy (originály či úředně ověřené kopie).
Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám. Zadavatel nebude zodpovědný a ani
nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty
výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez jakýchkoliv závazků vůči dodavatelům. Zadavatel není
povinen sdělit dodavatelům důvod zrušení výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez jakýchkoliv závazků vůči dodavatelům
a neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem a výběrové řízení zrušit.
Nabídky včetně dokladů o prokázání kvalifikace, popř. dalších přiložených materiálů se nebudou dodavatelům
vracet; totéž platí i v případě nabídek, které byly z výběrového řízení vyloučeny, či v případě zrušení výběrového
řízení.
Splněním podmínek výběrového řízení nevzniká dodavateli nárok na uzavření smlouvy. Ukončením výběrového
řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít
smlouvu se žádným dodavatelem.
Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.
S pozdravem
Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2022.08.09
Pivec
10:25:52 +02'00'
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha č. 1: Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky
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