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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. Romana Dostálová, T: +420 532 144 269, M: Dostalova@bkom.cz

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně
odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.

Klasifikace zakázky (CPV)

45233000-9
45000000-7

URL zakázky

https://zakazky.bkom.cz/vz00000090

Druh veřejné zakázky

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Stavební práce

Postupováno bude v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Předpokládaná hodnota
III.

38.000.000,- Kč bez DPH

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
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
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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.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotící kritérium

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny

Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo.
Nabídkovou cenou se rozumí cena vyjadřující součet všech oceněných položek soupisu prací
uvedených v rekapitulaci soupisu prací

V.

J I ST O T A

Zadavatel ve smyslu § 41 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností účastníka
vyplývajících mu z účasti v zadávacím řízení, a to ve výši 760.000,- Kč.
Jistotu poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele Brněnské komunikace
a.s., nebo formou bankovní záruky, anebo formou pojištění záruky.
Jistotu poskytnutou formou složení peněžní částky, je účastník povinen složit na účet zadavatele
Brněnské komunikace a.s. Číslo účtu: 382286023/0300, variabilní symbol své IČO. Jistota složená
formou složení peněžní částky musí být připsána na účet zadavatele Brněnské komunikace a.s. ve
lhůtě pro podání nabídek.
V případě, že účastník poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky,
předloží v nabídce originál bankovní záruky nebo originál prohlášení dle §41 odst. 4 ZZVZ.
Jistota poskytnuta formou bankovní záruky musí být bez podmínek a dalších případných nákladů pro
zadavatele.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud
účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122
odst. 5 nebo § 124 odst. 2. ZZVZ.

VI.

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek:

18.01.2019 do 08:00 hod.

Způsob podání nabídek:

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

https://zakazky.bkom.cz/vz00000090

Způsob podání nabídky včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány, je uveden
v zadávací dokumentaci.

V Brně, dne 17.12.2018

Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Romana Dostálová
Datum: 17.12.2018 12:40:46
……………………………………………………

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