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Průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu
Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v úseku
Svratecká-Stránského“
Statutární město Brno, zastoupené Odborem dopravy MMB, provádí průzkum trhu na veřejnou zakázku
malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Zadávací podmínky veřejné zakázky
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v úseku
Svratecká-Stránského“, kde řešeným územím je městská část Brno-Komín a Žabovřesky v úseku ulic
Svratecká a Stránského.

2. Důvod zadání veřejné zakázky
Důvodem je chybějící vhodné propojení jak pro cyklistickou, tak pro pěší dopravu mezi městskými části BrnoJundrov, Komín a Žabovřesky, což pro cyklisty i pěší představuje zvýšené riziko. Současně jezdí cyklisté
nelegálně po chodníku podél ulice Kníničská a chybí i vhodné napojení z ulice Veslařské na Kníničskou jak
pro pěší, tak pro cyklisty.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení podání nabídek
Ukončení podání nabídek
Dodání předmětu zakázky

05. 10. 2020
19. 10. 2020
do 4 měsíců od nabytí účinnosti uzavřené smlouvy
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4. Způsob zpracování nabídky
Uchazeč ve své nabídce předloží:
- identifikační údaje uchazeče včetně uvedení statutárního zástupce a nabídkovou cenu díla v členění:
cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH za předmět veřejné zakázky - dodavatel je povinen
stanovit nabídkové ceny tak, aby se nejednalo o nabídkové ceny mimořádně nízké.
- prokázání splnění základní způsobilosti přiměřeně podle § 74 odst. 1 a 2 zákona, a to tak, že předloží
čestné prohlášení s doplněnými údaji o uchazeči podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče, viz Příloha 2.
- prokázání splnění profesní způsobilosti přiměřeně podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) zákona, a to
tak, že předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, doklad, že je oprávněn podnikat
v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky a osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby.
- návrh smlouvy o dílo s doplněnými údaji o uchazeči v záhlaví smlouvy a s doplněnými údaji o ceně
v čl. III. odst. 1 a 3 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, viz Příloha 1.

5. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena díla bez DPH.

6. Podávání nabídek, pokyny pro zpracování nabídky
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje na 19. 10. 2020 do 12:00 hod. Nabídky lze podávat osobně
na podatelně Odboru dopravy v úřední dny anebo zaslat poštou na adresu Magistrát města Brna, Odbor
dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, musí však být doručeny nejpozději 19. 10. 2020 do 12:00 hod.
Všechny nabídky musí být podány v uzavřené obálce s nápisem NEOTEVÍRAT a označeny názvem veřejné
zakázky.

7. Závěrečná ujednání:
-

-

-

uchazeč podáním nabídky podává závaznou nabídku na poptávané plnění, a to za podmínek stanovených
v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.
dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného dodavatele,
jehož prostřednictvím takový dodavatel prokazuje část kvalifikace ve výběrovém řízení, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám, nabídky se nevracejí.
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
uchazeč podáním nabídky bere na vědomí, že Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými
prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
kontaktní osoby: Ing. Martin Račanský, Mgr. Iva Rorečková, Ing. Pavla Valtr Kneslová.
zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, a to bez uvedení důvodu
a bez náhrady.
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S pozdravem

Ing. Martin Račanský
vedoucí Odboru dopravy

PŘÍLOHY

02
1. Návrh smlouvy o dílo (přílohou je Zadání Prověřovací studie „Stezka pro pěší a
cyklisty v úseku Svratecká-Stránského“)
2. Vzor čestného prohlášení

NA VĚDOMÍ

OD – oddělení koncepce dopravy, spis
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