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Průzkum trhu na zpracování urbanistické studie „Lokalita Západní brána – západní část“
Statutární město Brno, zastoupené Bytovým odborem MMB Vás ve vazbě na zákon č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a ve smyslu Metodiky zadávání veřejných zakázek schválené Radou města Brna
na R8/034. schůzi konané 24. 7. 2019, poptává na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování
urbanistické studie „Lokalita Západní brána – západní část“.
1. Předmět plnění zakázky:
Předmětem zakázky je zpracování urbanistické studie „Lokalita Západní brána – západní část“, v rozsahu
specifikovaném v Zadání urbanistické studie, které tvoří přílohu této výzvy.
Obchodní podmínky této zakázky jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu této výzvy.
Předmět plnění bude předán zhotovitelem ve třech vyhotoveních v tištěné a v elektronické formě na CD ve
formátu pdf. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstanou
vlastnictvím zhotovitele.
2. Podmínky a požadavky zadávacího řízení:
V y z ý v á m e Vás tímto k předložení cenové nabídky na zhotovení výše specifikované urbanistické studie,
včetně všech souvisejících služeb.
Nabídkovou cenu stanovte jako celkovou maximální cenu v členění na:
cena bez DPH, zvlášť DPH a cena s DPH.
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Předpokládané termíny plnění:
1) Zpracování koordinačního výkresu
2) Zpracování konceptu studie
3) Představení konceptu studie, příp. projednání s veřejností
4) Zpracování studie podle zadavatelem vybraných podnětů
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do 30. 11. 2019
do 31. 1. 2020
do 29. 2. 2020
do 31. 3. 2020

Uchazeč podáním nabídky na tuto zakázku:
- souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů i v případě, že se jedná o osobní údaje, při projednávání
a rozhodování o výsledcích nabídkového řízení, v zápisech ze zasedání orgánů města Brna a v jejich
usneseních,
- souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo na předmětnou zakázku zadavatelem dle platných předpisů,
- souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci zhotovení díla jiným zpracovatelem v
dalších fázích projektové přípravy pro potřeby zadavatele,
- nenárokuje účast v dalších výběrových řízeních spojených se záměrem, což nevylučuje možnost, že bude
zadavatelem v dalších fázích přípravy osloven.
Nabídky, které Bytový odbor MMB obdrží v rámci provedené poptávky, budou po otevření posouzeny a
s vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného
uchazeče. Případné nejasnosti si musí zájemce o zakázku objasnit před podáním nabídky, neboť
nedostatečná informovanost nebo mylné chápání zadání neopravňují uchazeče požadovat změnu ceny.
Rovněž si vyhrazuje právo zrušit zakázku nebo změnit zadávací podmínky. Uchazečům nevzniká nárok na
náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřenou smlouvu o dílo
zveřejnit.
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. arch. Kamila Čermáková, 542173217, cermakova.kamila@brno.cz;
Ing. Jan Sponar, tel. 542173219, 724150606, sponar.jan@brno.cz, Bytový odbor MMB, Malinovského nám.
3, 601 67 Brno.
Vaši nabídku předejte do 18. 9. 2019 do 11.00 hod. v zalepené obálce s označením „Urbanistická studie
Lokalita Západní brána – západní část“ a „NEOTEVÍRAT NA PODATELNĚ“ na sekretariát Bytového
odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 2. patro, dveře č. 230.
O výsledku posouzení Vaší nabídky budete vyrozuměni.

S pozdravem

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
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