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Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Toto výběrové řízení pro zadávání zakázky malého rozsahu se neřídí postupy podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), kromě ustanovení § 6 Zákona.
Pokud je v textu uveden odkaz na Zákon, je to v zájmu snadnějšího významu pochopení významu textu,
vždy je však takový odkaz použit pouze „ve smyslu Zákona“. Na zakázku je aplikována výjimka
podle § 31 Zákona.
Výzva k podání nabídek včetně příloh k této veřejné zakázce malého rozsahu, jsou zveřejněny po celou
lhůtu pro podání nabídek na https://ezak.brno.cz/vz00000917.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB), si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jen „výzva k podání nabídek“ anebo „Výzva“) s názvem:
„Stavební práce související s umístěním měřící stanice Komárov“
Identifikační údaje zadavatele ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. g) Zákona:
Název zadavatele:

Statutární město Brno,
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

Sídlo zadavatele:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO zadavatele:

44992785

DIČ zadavatele:

CZ 44992785

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

111 211 222/0800

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB
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Kontaktní osoba pro styk s uchazeči
a ve věcech technických je:

Ing. Markéta Durnová, vedoucí referátu ochrany
ovzduší OŽP MMB

E-mail:

durnova.marketa@brno.cz

Telefon:

542 174 558

Předmět zakázky

1.

Předmětem zakázky je provedení stavebního díla na pozemku p.č.1718/1, k.ú. Komárov, obec
Brno, ulice Svatopetrská, a to konkrétně skrývka zeminy, položení základových pásů, vylití
betonem, izolace základového pásu, vybudování betonové nosné stěny, schodiště a provedení
okapového chodníku okolo stavby a vybudování elektrické přípojky v souladu s projektovou
dokumentací (dále jen „PD“), která je přílohou č. 1 této Výzvy. Zadavatel požaduje také provedení
uzemnění stavby (není uvedeno v PD). Stavební práce budou prováděny v souladu
s veřejnoprávními povoleními ke stavbě.
Doplnění předmětu zakázky

2.

V souladu s ustanovením § 15 Zákona zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky podle
referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:
-

Kód CPV 45000000-7 Stavební práce

-

Kód CPV 45262210-6 Zakládací práce

-

Kód CPV 45262520-2 Zednické práce

-

Kód CPV 45262210-6 Stavební práce pro elektrické vedení

3.

Druh veřejné zakázky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 písm. b)
Zákona;

4.

Doba plnění zakázky – práce požadujeme provést do 30. 11. 2022.

5.

Místo plnění zakázky – statutární město Brno, pozemek p.č.1718/1, k.ú. Komárov, obec Brno,
ulice Svatopetrská, blíže srov. ZD. Místo plnění zakázky je veřejně přístupné za účelem prohlídky
místa plnění.

6.

Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
-

-

uchazeč uvede v nabídce ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. g) Zákona své identifikační údaje;
nabídka bude zpracována v českém jazyce buď v tištěné formě a podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče anebo účastník výběrového řízení podá úplnou elektronickou nabídku, a
to s využitím elektronického nástroje E-ZAK dle článku 12. této výzvy k podání nabídek;
nabídka bude předložena v 1 výtisku či originále;
Způsob zpracování nabídkové ceny

7.
-

nabídková cena, která bude stanovena jako cena maximální, musí obsahovat veškeré náklady
na realizaci zakázky v místě a daném čase plnění,
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-

součástí nabídky bude rovněž položkový rozpočet,
uchazeč stanoví nabídkovou cenu, jako konečnou za výkon předmětu plnění veřejné zakázky
v souladu se zadávacími podmínkami a cena bude uvedena absolutní částkou v českých
korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky;

-

nabídková cena bude členěna:
•

cena bez DPH:

•

sazba DPH:

•

cena celkem, včetně DPH:
(příp. sdělení, že uchazeč není plátcem DPH)

8.

Hodnotící kritéria – jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč vč.
DPH;

9.

Předpokládaná hodnota zakázky
-

10.

480 000 Kč bez DPH
Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazečů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 28 písm. c) Zákona prokáže uchazeč, který
předloží:

-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci;

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii.
Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je
uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.
11.

Doplňující podmínky
- výběrové řízení bylo zahájeno uveřejněním této výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu vč. příloh v EZAK, kterou byl vyzván neomezený počet dodavatelů k podání
nabídky,
- vyzvaný uchazeč může podat pouze jednu nabídku,
- zadavatel si vyhrazuje právo upravit výzvu k podání nabídky v průběhu výběrového řízení,
neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání zakázky zrušit
bez udání důvodu kdykoli v průběhu výběrového řízení, a i po jeho skončení,
- zadavatel uchazečům nehradí náklady na účast ve zadávacím řízení a nabídky uchazečům
nevrací,
- otevírání nabídek v prostředí EZAK i otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě je neveřejné,
- případné oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení (přiměřeně dle ustanovení Zákona)
zadavatel uveřejňuje prostřednictvím EZAK,
- výsledek výběrového řízení vč. oznámení o výběru dodavatele zadavatel uveřejní na adrese
veřejné zakázky v EZAK,
- námitky proti úkonům zadavatele nejsou přípustné,
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- s vybraným účastníkem výběrového řízení bude uzavřena smlouva, a to dle vzorové smlouvy,
která tvoří přílohu č. 2 výzvy k podání nabídky;
12.

Lhůta a místo pro podání nabídky
Termín pro příjem nabídky je stanoven nejpozději do neděle 18. 9. 2022, 23:59 hodin. Nabídku
je možné podat osobně nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu
zadavatele Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno,
podatelna odboru (dv. č. 523), 5. podlaží anebo prostřednictvím elektronického systému EZAK
na https://ezak.brno.cz/vz00000917.
Nabídky v listinné podobě budou na zalepené obálce označeny:
Veřejná zakázka „Stavební práce související s umístěním měřící stanice Komárov“ NEOTVÍRAT

S pozdravem

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Vaněček
05.09.2022 11:08
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
Podepsáno elektronicky
PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Projektová dokumentace
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo
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