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Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Pořízení 3D modelu budov pro
území statutárního města Brna“
Zadavatel Statutární město Brno vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna“. Předmět plnění veřejné zakázky bude sloužit
zejména jako podklad pro projekční činnost, prezentační účely a pro vizualizace nových stavebních objektů
a jejich začlenění do stávající zástavby. 3D model budov bude vytvořen v úrovni detailu definovaném
v Technické specifikaci (příloha č.3).
Požadavky na vytvoření 3D modelu budov:


vytvoření 3D modelu budov podle rozsahu dílčích území v podrobnosti stanovené v Technické
specifikaci (příloha č. 3),



spolu s datovou sadou 3D modelu budov bude dodána také technická zpráva a mapová vrstva
s nesouladem obvodů stavebních objektů.

Další zadávací podmínky jsou uvedeny v přílohách.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 2 000 000,- Kč bez DPH. Tato
částka je nepřekročitelná.
Předložené nabídky musí obsahovat tyto náležitosti:
Nabídka bude zpracována a předložena v českém jazyce a bude obsahovat:


Identifikační údaje dodavatele



Obsah nabídky



Doklady a údaje prokazující splnění kvalifikace



Návrh smlouvy – bude zpracován v rozsahu požadavků na obsah smlouvy ze strany zadavatele

Způsob hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem je největší počet dílčích území zpracovaných dle
požadavku zadavatele ze 100 % v rámci dané předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nabídka dodavatele,
která bude obsahovat nejvíce dílčích území statutárního města Brna bude vyhodnocena jako nejvhodnější.
Území statutárního města Brna bylo rozděleno na 101 dílčích území podle typu zástavby. Každému dílčímu
území byla přiřazena priorita od 1 do 101. Hodnota 1 znamená nejvyšší priorita. Zhotovitel bude zpracovávat
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území podle priorit, přičemž území s nižší prioritou začíná zpracovávat až po úplném dokončení území s vyšší
prioritou.
Do smlouvy Zhotovitel uvede počet území, které je schopen zpracovat v rámci dané předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.
Přehled území je součástí přílohy č. 2 Vymezení oblastí a je k dispozici také ve strojově čitelných formátech
SHP a DGN.
Zhotovitel se při zpracování dílčích území musí řídit podmínkami stanovenými v příloze č.3 Technická
specifikace.

Nabídky prosím podejte nejpozději do 15. 10. 2019 do 15:00 hod., a to na adresu: Magistrát města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 336 (sekretariát vedoucího OMI MMB). Nabídku podejte
písemně v zalepené obálce s uvedeným názvem veřejné zakázky „Pořízení 3D modelu budov pro území
statutárního města Brna“ – NEOTEVÍRAT!
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou
zakázku kdykoliv bez udání důvodu zrušit.
PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Vymezení lokalit
Příloha č. 3 – Technická specifikace
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy
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