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K VEŘEJNÉ ZA KÁ Z CE

MENDLOVO NÁMĚSTÍ -

ÚPRA VA V EŘEJNÉHO

PROSTRANSTV Í
____________________________________________________________________________
ZADAVATEL: Statutární město Brno
Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení
zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na
služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Zadavatel ze svého podnětu poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené veřejné zakázce
malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Zadavatel mění znění čl. V. Zadávací dokumentace tak, že nově zní:
V. H O D N O C E N Í
Hodnotící kritérium

Ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena celkem v Kč bez DPH uvedená v čl. V. odst. 1 návrhu smlouvy o dílo
(označena jako „cena celkem bez DPH“).
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci veřejné
zakázky v místě plnění.

Zadavatel mění znění čl. VI. Zadávací dokumentace tak, že nově zní:
VI. N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O
Návrh smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh musí být předložen v 6 originálech a musí být podepsán
osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Těchto 6 návrhů smluv o dílo nebudou spojeny s ostatními
listy nabídky.
V případě, že oprávnění osoby zastupovat účastníka nevyplývá z dokladů, kterými se prokazuje splnění
kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do formy
návrhu textu smlouvy o dílo a jsou pro účastníka závazné. Účastník je povinen při zpracování návrhu
smlouvy vycházet z obchodních podmínek; účastník není oprávněn při zpracování návrhu smlouvy o dílo
měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma následujících případů:
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a) Identifikace účastníka a osob oprávněných za něj jednat (hlavička a závěr textu);
b) Uvedení data (čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo);
c) Uvedení veškerých požadovaných údajů o ceně (čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo);
d) Identifikace odpovědného projektanta v Příloze č. 1 smlouvy o dílo.
e) Přílohy č. 2 - 5 návrhu smlouvy o dílo zhotovitel předloží ve formě, v jaké je obsažen ve smlouvě o dílo.

V Brně, dne 13.08.2020

Digitálně podepsal Mgr. Veronika
Rušková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60733098,
o=Brněnské komunikace a.s., ou=1221,
cn=Mgr. Veronika Rušková,
sn=Rušková, givenName=Veronika,
serialNumber=P661588
Datum: 2020.08.13 13:55:03 +02'00'

Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání
pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:
Zadávací dokumentace – po vysvětlení a změně ZD č. 1
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