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Průzkum trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Generel veřejného prostoru Brno-sever příkladová studie řešení prostoru pro pěší“

Statutární město Brno, zastoupené Odborem dopravy MMB, provádí průzkum trhu na veřejnou zakázku
malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“). Jedná se o veřejnou
zakázku malého rozsahu a zadavatel tedy nepostupuje na základě výjimky uvedené v § 31 zákona podle
tohoto zákona, dodržuje však zásady zadávání veřejných zakázek uvedené v § 6 zákona. S ohledem na tyto
zásady se zadavatel rozhodl tento průzkum trhu zveřejnit také na profilu zadavatele.

Zadávací podmínky veřejné zakázky
1. Předmět veřejné zakázky
Dokumentace prověří možnosti využití veřejně přístupných prostorů v daném území tak, aby bylo zachována
dostupnost všech funkcí v území a současně zkvalitněné jeho využívání. Součástí studie bude i návrh
bezpečného pohybu všech druhů dopravy s důrazem na bezpečnost zejména nemotorové dopravy – zejména
pěší.
V analytické části zpracovatel rozebere a popíše reálné možnosti využití veřejných prostranství a jejich
stávající využívání včetně problematického parkování.
V návrhové části zpracovatel studie navrhne varianty možného využité jednotlivých ulic a specifikuje potřebné
stavební úpravy.
Výsledkem celé práce by měla být podrobnější „kuchařka“ jak prověřit a navrhnout kvalitnější využívání
veřejných prostorů, aby byly nejen dopravními tepnami města, ale i prostupné a vlídné pro pěší.
Řešená oblast je vymezena je územím městské části Brno – sever – bez území dnešních Soběšic. Toto území
bylo vybráno zejména z důvodů pestrosti jeho zastavění – obsahuje jak stávající zástavby rodinnými domy,
tak i tzv, viladomy, dále typické panelové sídliště, ale i území se zástavbou bytovými bloky domů.
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2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení podání nabídek
Ukončení podání nabídek
Dodání předmětu zakázky

10. 11. 2019
18. 11. 2019
do 10 měsíců od účinnosti smlouvy

3. Způsob zpracování nabídky
Uchazeč ve své nabídce předloží:

1. Identifikační údaje uchazeče včetně uvedení statutárního zástupce a nejvýše přípustnou cenu díla
v členění: cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH za předmět veřejné zakázky.

2. Prokázání splnění způsobilosti vyžadované zadavatelem přiměřeně podle § 74 odst. 1 písm. a), e)
zákona a podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) zákona, a to tak že předloží:

a) čestné prohlášení, že:
•

•

uchazeč nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3 zákona a že není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o
úpadku ani proti němu nebyla nařízena nucená správa,
uchazeč v posledních 2 letech před obdržením této výzvy realizoval alespoň 2
zakázky s minimální hodnotou plnění 200.000,- Kč, jejichž předmětem bylo
vypracování technické studie prověřující možnosti oprav/úprav/rekonstrukcí ulic –
bude doloženo názvem ukončené zakázky a identifikací objednatel

b) výpis z obchodního rejstříku nebo z živnostenského rejstříku
c) doklad o udělené autorizaci pro obor dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.
(stačí prostá kopie)

3. 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 smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

4. Rozpočet projektových prací, v němž bude rozčleněna nabídková cena na jednotlivé položky, podle
účastníkem zvoleného přístupu nacenění (tj. např. cena za zpracování konceptu výrobní výbory, cena
dopracování finální studie po posledním výboru apod.)

4. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
Základními hodnotícími kritérii pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena díla bez DPH.
5. Podávání nabídek, pokyny pro zpracování nabídky
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje na 18. 11. 2019 do 14:00 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, musejí však být doručeny nejpozději
18. 11. 2019 do 14:00 hod. Všechny nabídky musejí být podány v uzavřené obálce s nápisem NEOTEVÍRAT
a označeny názvem veřejné zakázky.
6. Závěrečná ujednání:
-

-

Zadavatel si vyhrazuje, že činnosti vyžadující oprávnění pro obor dopravní stavby nemohou být prováděny
prostřednictvím subdodavatelů. U jiných činností zadavatel možnost jejich provedení prostřednictvím
subdodavatele nevylučuje.
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)
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-

-

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
zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u uchazeče doložení dokladů o skutečnostech uvedených
v čestných prohlášeních předložených podle čl. 4 tohoto dokumentu, a to jejich originálů či ověřených
kopií, a to pro ověření skutečností uvedených v čestných prohlášeních
kontaktní osoby: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, Ing. Zdeňka Šamánková
nabídky se nevracejí
vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

S pozdravem

Ing. Martin Račanský
vedoucí Odboru dopravy

PŘÍLOHY

1. Zadání “ „Generel veřejného prostoru Brno-sever - příkladová studie řešení prostoru
pro pěší spis, ref
2. Návrh smlouvy o dílo

NA VĚDOMÍ

OD – oddělení koncepce dopravy, spis – Zakázky 2019
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