Zadavatel:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
Veřejná zakázka:
„Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a
VIII"
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším zadávacím řízení podle ust. §
58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Výzva k podání nabídky v užším řízení
dle ust. § 58 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel Statutární město Brno, se sídlem: Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, IČO:
44992785 (dále jen „zadavatel“), tímto v souladu s ust. § 58 odst. 3 ZZVZ

vyzývá

kvalifikovaného účastníka k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané v užším řízení,
zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle
§ 212 ZZVZ (dále jen „veřejná zakázka“).

1.

Informace o uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021008062 dne 8. 3. 2021 a v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2021/S 047-117043.
Formulář

Oznámení

o

zahájení

je

dostupný

na

adrese:

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/208272
2.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci v plném rozsahu zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.brno.cz/contract_display_322.html, přičemž při přípravě a podání nabídky
musí účastník vycházet vždy z aktuálního znění zadávacích podmínek
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3.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

20. 9. 2021, 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek:

https://ezak.brno.cz/

Způsob podání nabídek a jazyk nabídky
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dle čl. 2 a čl. 11 zadávací dokumentace.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje).
Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického podání v systému E-ZAK a přiložení
požadovaných dokumentů účastníkem.
Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.
Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

5.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ
Kritérium hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 a násl. ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
celkem.
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen celkem v Kč bez DPH nabídnutých účastníky
v souladu s čl. 8 zadávací dokumentace. Za nejvhodnější bude považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou celkem.

6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
S ohledem na dílčí doplnění rozsahu plnění (viz aktualizovaná příloha výzvy) zadavatel
zkorigoval předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činí 1 259 964 501,39 Kč bez
DPH. Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí být v nabídce
účastníka (vybraného dodavatele) překročena, jinak se jedná o nesplnění zadávacích
podmínek.
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Přílohy: Aktualizovaný výkaz výměr a projektová dokumentace

V Brně

Kateřina Mikulajová
Digitální podpis: 19.08.2021 08:40

Statutární město Brno
právně zastoupené MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Kateřina Mikulajová, advokátka
(podepsáno elektronicky)
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