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Výzva k podání nabídky
na zřízení zpevněné plochy u sportovní haly v Tuřanech

1. Zadavatel
statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany
se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
IČ: 44 99 27 85/22
2. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je zřízení zpevněné plochy na části pozemku p.č. 3751/2 v k.ú. Tuřany.
Plocha bude zpevněna štěrkodrtí a bude sloužit pro občasné odstavování vozidel.
Dotčená plocha má půdorysné rozměry 7,5 x 40 m, její přesné umístění je vyznačeno v situaci,
která tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Plocha bude přiléhat k veřejně přístupné účelové komunikaci
NN927, které je prodloužením místní komunikace Malínská.
3. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
 nabídková cena v Kč včetně DPH
 termín realizace
 záruční doba
Dle metodického pokynu zadavatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platí, že se
veřejná zakázka zadá dodavateli, který nabídl nejnižší cenu, v opačném případě musí být
součástí rozhodnutí o zadání zakázky jinému dodavateli zdůvodnění výběru tohoto dodavatele.
4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny
Předmětem nabídky uchazeče bude nabídková cena zpracovaná v položkovém rozpočtu dle
výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 této výzvy, termín realizace zakázky a záruční doba.
Nabídková cena za zhotovení předmětu veřejné zakázky dle těchto zadávacích podmínek musí
být zpracována v českých korunách v členění:
- cena celkem bez DPH
- výše DPH (v % i Kč)
- cena celkem s DPH
Cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci zakázky. Nabídková cena bude závazná
pro uzavření smlouvy.

5. Prohlídka na místě
Prohlídka nebude organizována, jedná se o veřejně přístupné místo.
6. Obsah a forma nabídek, lhůta pro podání a způsob předání nabídek
6.1. Nabídka bude obsahovat:
a) vyplněný krycí list podepsaný odpovědnou osobou, vzor krycího listu tvoří přílohu
č. 1 této výzvy, v krycím listu uvede uchazeč zejména:
- své přesné označení (obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, statutárního
zástupce u PO, bankovní spojení, telefon a e-mail na kontaktní osobu);
- celkovou nabídkovou cenu;
- termín realizace;
- délku záruční doby,
b) položkový rozpočet díla (vyplněný výkaz výměr, jež tvoří přílohu č. 3 této výzvy),
c) prokázání způsobilosti zhotovit předmět zakázky předložením dokladu o profesní
způsobilosti (výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),
d) minimálně 2 reference uchazeče na dodávky obdobného rozsahu realizované
v posledních 3 letech, včetně data realizace, rozsahu, ceny a kontaktů na pověřené
osoby zadavatelů.
6.2. Nabídka bude zpracována písemnou formou. Nabídka musí být vložena do uzavřené
obálky opatřené na uzavření razítky uchazeče a na lícní straně v levém horním rohu
obálky nápisem: „Neotevírat, nabídka na akci: (Zřízení zpevněné plochy u sportovní
haly v Tuřanech)“.
6.3. Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy
k podání nabídek a končí dne 18. 2. 2019.
6.4. Nabídku lze doručit poštou nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději
dne 18. 2. 2019 do 12:00 hod. V případě doručování poštou je rozhodným okamžikem
pro dodržení lhůty okamžik skutečného doručení nabídky zadavateli, nikoli okamžik
předání k poštovní přepravě. Později doručené nabídky budou odmítnuty.
Adresa pro podávání nabídek: ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno.
7. Další podmínky
7.1. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze
uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů. Pokud jsou proto v těchto zadávacích podmínkách a ostatních
dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové
skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován.
7.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít žádnou
smlouvu.
7.3. Zadavatel nehradí náklady na vypracování nabídek uchazečů o zakázku. Zadavatel
nebude nabídky uchazečům vracet.
7.4. Zadavatel žádá oslovené uchazeče, aby v případě nezájmu o provedení předmětné
veřejné zakázky tuto skutečnost sdělili zadavateli alespoň prostřednictvím elektronické
adresy uvedené výše.
7.5. Kontaktní osoby za zadavatele:
ve věcech výběrového řízení a smluvních: Mgr. Jiří Polák (kontakty výše)
ve věcech technických a pro styk se zájemci: Ing. Jitka Gallová, tel.: 545128251,
mob.: 724075871, e-mail: gallova@turany.cz.
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Mgr. Jiří Polák
vedoucí odboru všeobecného
ÚMČ Brno-Tuřany

Příloha:
(pro uchazeče, kteří nejsou přímo osloveni, zveřejněno na www.turany.cz/verejne -zakazky-2/):

1. krycí list nabídky
2. situace
3. výkaz výměr

Obdrží:
1. ZEMAKO, s.r.o., IČ: 255 04 011, Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
2. H.K.U., spol. s r.o., IČ: 255 15 161, Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
3. ZNAKOM, s.r.o., IČ: 262 64 641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

