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Oddíl VI: Doplňující informace 

VI.3) Další informace: 2

termín pro podání soutěžních návrhů - část 1 do 11.1.2023 do 12 hod; část 2 do 11 .1.2023 do 24 hod. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby je 2 700 000 Kč bez DPH, 300 000 Kč je celková výše cen. Tj. 
celkem 3 000 000 Kč.

VI.4) Přezkumná řízení

Vl.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

CZ *•PSČ: Země:Obec: 604 55Brno

Tel.: +420 542167111E-mail: posta@uohs.cz

Internetová adresa: (URL) Fax: +420 542167112https://www.uohs.cz/

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení2

Úřední název:

Poštovní adresa:

PSČ: vZemě:Obec:

Tel.:E-mail:

Internetová adresa: (URL) Fax:

Vl.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podáni návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, 
kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušeni zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavřeni smlouvy 
nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či

Vl.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení2

Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeÚřední název:

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
CZ ^PSČ: Země:Obec: 604 55Brno

Tel.: +420 542167111E-mail: posta@uohs.cz

Internetová adresa: (URL) Fax: +420 542167112https://www.uohs.cz/

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení: 03.10.2022

Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními 
předpisy.

1 prosím opakujte, kolikrát je třeba

2 je-li to relevantní

Žádost

I) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve WZ

Číslo objednávky (Vaše č. jednací): Datum objednávky: 03.10.2022M M B/0486275/2022

Formulář zřizuje novou zakázku 
Formulář se týká zakázky evidenčního čísla:

Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 137/2006 Sb.



ID formuláře: Kód pro související formulář:

Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 134/2016 Sb.

Evidenční číslo: Kód pro související formulář:

Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh:

Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh "Socha Marie Restituty Kafkovi

II) Informace pro statistické účely

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní Podlimitní Veřejná zakázka malého rozsahu

Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR

Zdroje z fondů EU

Soukromé a jiné zdroje

Převažující zdroj financování:

Celková předpokládaná hodnota bez DPH: Měna: CZK v3000000,00

Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického
nákupního systému:

Ano Ne

Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci rámcové
smlouvy:

Ano Ne

Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: Ano Ne

Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: Ano Ne

Požadujete uveřejnit formulář ve WZ: Ano Ne

Jedná se o povinné uveřejnění ve WZ: Ano Ne

Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: Ano Ne

III) Fakturační údaje (Údaje byly přeneseny z nastavení uživatelského účtu v aplikaci WZ)

Způsob zaslání faktury:

Elektronická faktura (PDF formát) zaslaná emailem

Listinná faktura zaslaná poštou

Způsob vyhotoveni faktury:

Jednotlivě

Souhrnně jednou měsíčně

Fakturu vystavit na:

Obch. Firma/název: statutární město Brno

IČO: 44992785

IČO nebylo přiděleno

DIČ: CZ44992785

Není plátcem DPH

Stát:

CZ

Číslo orientační:Ulice: Dominikánské nám.

1Obec: Brno

Číslo popisné:Část obce: Brno
196

PSČ:

601 67

Email pro fakturaci: lesova.jindriska@brno.cz

IV) Kontaktní osoba

Jméno: Email:
Jindřiška

Příjmení: Telefon:
Lesová

Nástroje Doplňující informace

>» Metodické pokyny pro vyplnění formuláře

»» Metodické pokyny pro vyplněni Žádosti

»> Číselníky a klasifikace

Tisk TXT

0 Doporučujeme přihlášeným zadavatelům, aby si
vyplňovaná data průběžně ukládali, aby nedošlo ke
ztrátě vyplněných dat
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