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„Dělba přepravní práce 2022“ - zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek
I.
Název:
Sídlo:
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba:

II.
Veřejná zakázka
Předmět zakázky:

Druh zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Obchodní podmínky:

Místo plnění:
Předpokládaný čas plnění:
Předpokládaná hodnota plnění:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu
města Brna
Mgr. Kateřina Nedvědová,
T: 542 174 536, M: nedvedova.katerina@brno.cz

Kvantitativní sociologický průzkum názorů a postojů obyvatel města Brna
ve věku 15+ za účelem získání údajů o podílu jednotlivých druhů dopravy
na celkovém výkonu dělby přepravní práce a způsobu pohybu obyvatel
města Brna. Analýza výsledků zohlední rozdílné postoje respondentů
podle demografické a socioekonomické struktury a také podle místa
bydliště.
Služby
Zakázka malého rozsahu. Postupy uvedené v zákoně o zadávání
veřejných zakázek se nepoužijí.
Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou textu návrhu smlouvy,
který je přílohou zadávací dokumentace a který je pro účastníka
zadávacího řízení závazný a účastník není oprávněn činit jakékoliv
změny či doplnění.
Brno
zahájení prací neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, samotný sběr dat
září 2022, odevzdání díla 11. listopadu 2022
do 2 000 000,- Kč bez DPH

III.
Kvalifikace
Základní způsobilost
Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 3 zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka.
Profesní způsobilost
Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší než tři měsíce přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
IV.
Hodnocení
Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.
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Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou díla bez DPH bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Pořadí dalších
nabídek bude určeno na základě podané nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady a zisk účastníka nutné k řádné realizace veřejné
zakázky v místě plnění.
V.
Obsah nabídky a způsob jejího podání
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, musejí však být doručeny nejpozději 10.
6. 2022 do 12:00 hod. Všechny nabídky musejí být podány v uzavřené obálce s nápisem NEOTEVÍRAT a
označeny názvem veřejné zakázky. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Nabídka musí obsahovat
identifikační údaje účastníka, nabídkovou cenu a dokumenty dle čl. III. zadávací dokumentace. Zadavatel
doporučuje využití formuláře pro podání nabídky, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
VI.
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace lze podávat prostřednictvím profilu zadavatele ezak.brno.cz nebo
e-mailem na adresu kontaktní osoby zadavatele nejpozději 96 hodin před termínem pro podání nabídek.
Zadavatel ve lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění
žádosti, na profilu zadavatele. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti (pokud zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím
podmínkám výběrového řízení bez předchozí žádosti, bude postupovat obdobně). Pokud to povaha vysvětlení,
doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro
podání nabídek.
VII.
GDPR
Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za
účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů
a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů
realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.
Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze
po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva
dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
VIII.
-

-

Další podmínky
Účastník podáním nabídky podává závaznou nabídku na poptávané plnění, a to za podmínek
stanovených v textu návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku - pokud účastník podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími účastníky, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného
účastníka, jehož prostřednictvím takový účastník prokazuje část kvalifikace ve výběrovém řízení,
zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem samostatně či společně s jinými účastníky
vyřadí.
Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám, nabídky se nevracejí.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Účastník 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).
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-

IX.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, a to bez uvedení
důvodu a bez náhrady.
Seznam příloh
Příloha č. 1 – text návrhu smlouvy o dílo
Příloha č. 2 – formulář pro podání nabídky
Příloha č. 3 – čestné prohlášení

V Brně, dne 27. 5. 2022

S pozdravem
Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru dopravy

Digitálně
podepsal Ing.
Bc. Pavel Pospíšek
27.05.2022 09:03
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