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V Ý ZV A K PO D ÁNÍ NA BÍ D KY K V EŘ EJ NÉ Z AK ÁZ CE

O PRAV Y

DETEKTORŮ A DE TEKČNÍCH SMYČEK ZA ŘÍ Z ENÍ

SSZ –

RÁ MCOV Á SMLOUV A
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I.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO

607 33 098

Osoba zastupující
zadavatele

Ing. Luděk Borový

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Rušková
T: +420 532 144 307, M: ruskova@bkom.cz

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - opravy detektorů a
detekčních smyček, které jsou příslušenstvím světelných signalizačních
zařízeních (dále jen „SSZ“) na území Statutárního města Brna, dle
vymezení předmětu plnění v přiloženém návrhu textu rámcové dohody
s jedním dodavatelem. Podrobnější specifikace v přílohách této zadávací
dokumentace.

Klasifikace zakázky (CPV)

31000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební
materiál, osvětlení

URL zakázky

https://zakazky.bkom.cz/vz00000113

Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Předpokládaná hodnota

5.800.000,- Kč bez DPH

III.

P O D M Í N K Y P O SK Y T N U T Í Z A D Á V AC Í D O K U M E N T AC E

Kompletní zadávací dokumentace je přílohou této výzvy a je přístupná na profilu zadavatele pod
shora uvedeným URL veřejné zakázky.

Elektronický nástroj

Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
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https://zakazky.bkom.cz/.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou
součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, popřípadě
na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele. Veškeré podmínky a
informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.bkom.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
https://zakazky.bkom.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf
Dodavatel či účastník zadávacího řízení je povinen provést registraci
v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem
https://zakazky.bkom.cz/registrace.html.
V případě jakýchkoliv otázek týkajících se technického nastavení
dodavatel kontaktuje provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na
e-mailu: podpora@ezak.cz.
IV.

KVALIFIKACE A HODNOCENÍ

Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti jsou součástí zadávací dokumentace.
Údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V.

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek:

31.07.2019 do 09:00 hod.

Způsob podání nabídek:

Nabídka
musí
být
podána
elektronicky
prostřednictvím profilu zadavatele, a to nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Elektronická adresa
podání nabídek:

pro

https://zakazky.bkom.cz/vz00000113

Způsob podání nabídky včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány, je uveden
v zadávací dokumentaci.
Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Romana Dostálová
……………………………………………………
Datum: 15.07.2019 07:49:35

V Brně dne 15.7.2019

Mgr. Romana Dostálová
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
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