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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 Synáková
T: +420 532 107, M: synakova@bkom.cz

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kancelářského
nábytku kanceláří včetně dovybavení stávajících kanceláří v objektech
zadavatele, tj. Renneská třída 787/1a Brno, Masná 7 Brno, Husova
712/14a DOMINIPARK Brno, podchod pod hlavním nádražím v Brně.
Jedná se o typizovaný nábytek – pracovní stoly, nástavby stolů,
kontejnery, šatní skříně a skříňky v typech a rozměrech dle přiložené
tabulky.
U pracovních stolů se jedná o celodeskové provedení z desek o
minimální tloušťce 18 mm, pracovní desky jsou požadovány v dezénu
„buk“, a to z důvodu zachování kompatibility se stávajícím vybavením,
zadavatel však připouští možnost provedení i v obdobných dezénech,
které budou ladit se stávajícím vybavením kanceláře. Stolové podnože
požadujeme v černém provedení, zadavatel však připouští možnost
kombinace s rohovými díly, např. různě zaoblený nebo zkosený roh,
možnost montáže průchodek pro kabeláž.
Dále jsou součástí dodávky skříně na soklech – korpusy v černém
provedení, dveře zadavatel požaduje v dezénu „buk“, připouští však
možnost provedení i v dalších dezénech, které budou ladit se
současným vybavením.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Klasifikace zakázky (CPV)

39130000-2 Kancelářský nábytek

URL zakázky

https://zakazky.bkom.cz/vz00000097
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Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

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

Předpokládaná hodnota

4.000.000,- 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
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:

18.3.2019 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
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Způsob podání nabídky včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány, je uveden
v zadávací dokumentaci.

V Brně dne 27.02.2019

Digitálně podepsáno
Jméno: Bc. Milena Bartíková
Datum: 27.02.2019 12:06:35

……………………………………………………
Bc. Milena Bartíková
referent obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
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