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Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci
Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“) konané v rámci
přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku Jihomoravského kraje s názvem „Realizace
transbordéru jako bezpečného propojení obou břehů řeky Moravy ve směru na plavební komoru
VNOROVY II, sociálního zázemí a doplňkové infrastruktury“.
Jihomoravský kraj jako zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem
bude vybudování transbordéru přes řeku Moravu, který umožní cyklistům a chodcům přemístění
z jednoho břehu na druhý. Jedná se o novou stavbu sestávající ze 4 stavebních objektů – transbordér,
zázemí se sociálním zařízením, přípojky a zpevnění a rozšíření hráze, včetně vrtané studny a přípojek.
Jelikož je Jihomoravský kraj zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v současné době zvažuje způsob zadání
uvedené veřejné zakázky. Má přitom zájem na tom, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly
jeho potřebám a současně naplňovaly zákonné požadavky. Zadavatel se proto rozhodl využít
možnosti vést PTK dle ustanovení § 33 ZZVZ, a to zejména s cílem informovat potencionální
dodavatele o svých záměrech a získat relevantní informace nezbytné pro přípravu zadávacích
podmínek.
V rámci této PTK zadavatel dodavatelům předkládá základní informace k plánované veřejné
zakázce a zároveň si dovoluje požádat o zodpovězení několika dotazů vztahujících se jak k věcné,
tak administrativní stránce chystané veřejné zakázky (blíže viz příloha).
PTK bude vedena tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže ani zásad zadávání veřejných
zakázek ve smyslu § 6 Zákona. Získané informace budou použity výhradně pro účely zpracování
zadávacích podmínek.
Tato
pozvánka
bude
rovněž
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
na
adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_index.html.

Jakékoliv dodatečné informace k PTK budou v zájmu zachování transparentnosti, rovného zacházení a
dodržení zákazu diskriminace zaslány všem osloveným subjektům a rovněž uveřejněny stejným
způsobem jako tato pozvánka.
Zadavatel předpokládá, že předběžné tržní konzultace proběhnou písemnou formou. Vyzývá proto
dodavatele, kteří mají o účast na předběžných konzultacích zájem, aby zaslali své vyjádření k otázkám
nastíněným v příloze tohoto dokumentu a případné další náměty k ujasnění plánované veřejné
zakázky v termínu do 12.07.2021 na email: zezulova.jana@kr-jihomoravsky.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě uskutečnění dalšího kola PTK, oslovit pouze ty dodavatele,
kteří v rámci odpovědi na PTK poskytli relevantní informace pro přípravu zadávacích podmínek. V
případě potřeby může zadavatel v rámci dalšího kola PTK svolat buď osobní jednání s účastníky PTK,
které by se uskutečnilo v sídle Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo
online jednání, které by se uskutečnilo předem včas oznámeným způsobem.
Zadavatel uvádí, že pokud zadávací dokumentace v následném zadávacím řízení bude obsahovat
informace, které jsou výsledkem PTK, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace,
identifikuje osoby, které se na PTK podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly
obsahem PTK, a to v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ.
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem
Ing. Ivo Minařík, MPA
vedoucí odboru

Přílohy:
1. Podklady k předběžné tržní konzultaci
2. Podklady od zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci stavby

Příloha č. 1 Podklady k předběžné tržní konzultaci

Podklady k předběžné tržní konzultaci
Účelem tohoto dokumentu je stručné představení plánované veřejné zakázky, jejího předmětu a cílů.
Dokument nastiňuje základní požadavky zadavatele, přičemž má primárně sloužit jako podklad pro
vyjádření dodavatelů v rámci předběžné tržní konzultace. Zadavatel níže předestírá jím zamýšlený
průběh zadávacího řízení, přičemž finální podoba může být ovlivněna i informacemi získanými v
rámci předběžných tržních konzultací.
Základní informace o veřejné zakázce:
Název:

Realizace transbordéru jako bezpečného propojení obou břehů řeky Moravy ve
směru na plavební komoru VNOROVY II, sociálního zázemí a doplňkové
infrastruktury

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sledovaný cíl:
Cílem projektu je vybudování transbordéru přes řeku Moravu, který umožní cyklistům a chodcům
přemístění z jednoho břehu na druhý a tím navazující propojení cyklostezky podél Baťova kanálu.
Jedná se o novou stavbu sestávající ze 4 stavebních objektů – transbordér, zázemí se sociálním
zařízením, přípojky a zpevnění a rozšíření hráze, včetně vrtané studny a přípojek.
Základní údaje a požadavky na stavbu:
Stavba bude realizována na dále uvedených pozemcích s tím, že vlastnické vztahy k pozemkům jsou
vyřešeny.
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:
Číslo parcely KN

Druh
pozemku

2731/1

Vodní plocha

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská
932/11, Veveří, 60200 Brno

89

Celková
výměra
v m2
222 334

2146/2

Ostatní plocha

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská
932/11, Veveří, 60200 Brno

89

1450

2912

Ostatní plocha

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská
932/11, Veveří, 60200 Brno

89

1251

2911

Lesní pozemek

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

2349

6139

2914

Ostatní plocha

Obec Vnorovy, Hlavní 750, 69661
Vnorovy

1

1478

2728

Ostatní plocha

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská
932/11, Veveří, 60200 Brno

89

6717

Vlastník pozemku

Číslo LV

Co se týče dotčených pozemků, přílohou dokumentace k veřejné zakázce je mj. Závazné stanovisko
Městského úřadu Veselí nad Moravou odboru životního prostředí a územního plánování, kde je také
uvedeno:
„Zahájení prací je možné mimo hnízdění ptactva, tj. práce budou zahájeny v termínu září-březen a
budou prováděny tak, aby byl v případě nutnosti umožněn živočichům přesun mimo prostor dotčený
stavbou. Zvláštní zřetel bude brán při odstraňování vegetačního krytu a ornice.“
Stavba je koncipována jako novostavba 4 stavebních objektů – transbordéru, zázemí se sociálním
zařízením, přípojky a zpevnění a rozšíření hráze, včetně vrtané studny a přípojek.
Transbordér:
 dvoukabinový transbordér přes řeku Moravu, který umožní chodcům a cyklistům přemístění
z jednoho břehu na druhý
• kabiny transbordéru jsou na sobě nezávislé a umožňují tak autonomní provoz v obou směrech
• celý systém pohonu kabinek je založen na energii vyvinuté lidskou silou
• nosná konstrukce transbordéru je navržena v kombinaci dřevo/ocel
• základní kostra se skládá z modřínových lepených BSH profilů v pevnostní kvalitě GL28h, které
jsou vyrobeny pro třídu použití 3
• základní konstrukce transbordéru je osazena na ložiscích v místě pilířů
• vlastní transbordér bude uložen na betonových pilířích umístěných na bermách řeky Moravy
• výška: 22,0 m, celková délka: 60 m, rozpon mezi pilíři: 42 m
Akce je realizována v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika jako jedna
z aktivit projektu „Podpora budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a její propagace v rámci
přeshraniční spolupráce JMK a TTSK“.
V současné době je vydáno stavební povolení s nabytím právní moci ze dne 29.12.2020.
Samotná realizace stavby se předpokládá v 2. polovině roku 2021 s tím, že dokončení celé akce je
plánováno na přelomu roku 2021 a 2022.

Dotazy k předběžné tržní konzultaci:
1. Jihomoravský kraj jako zadavatel má vyčleněny na realizaci veřejné zakázky na stavební práce
finanční prostředky ve výši 35 mil. Kč včetně DPH. Jaký je váš odhad předpokládaných
nákladů na realizaci veřejné zakázky na stavební práce? Je zadavatelem zvažovaná výše
finančních prostředků na její realizaci odpovídající? Vidíte nějakou možnost úspory finančních
prostředků v souvislosti s realizací stavby, např. s ohledem na použité materiály, technologii
apod.?
2. Máte zkušenosti s realizací výstavbových projektů tohoto typu? Pokud ano, jaké jsou Vaše
zkušenosti z realizace obdobných zakázek? Máte nějaká doporučení, která by měl zadavatel
zohlednit při přípravě zadávacích podmínek a v průběhu realizace plnění?
3. Jaké je podle Vás odpovídající složení realizačního týmu zhotovitele na uvedenou veřejnou
zakázku?
4. Jsou dle vašeho názoru stanovené termíny pro samotnou realizaci stavby dostačující, a to
mj. s ohledem na výše uvedené stanovisko týkající se hnízdění ptáků v oblasti výstavby?
5. Jak hodnotíte úroveň zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
vč. souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb?
6. Máte nějaká další doporučení, která by měl zadavatel zohlednit při přípravě zadávacích
podmínek veřejné zakázky?
7. Měli byste zájem o účast v zadávacím řízení?
8. Jaké faktory zvažujete při rozhodování o účasti v tomto, případně obdobných zadávacích
řízeních?

9. Kolik času potřebujete na přípravu nabídky? Jak dlouhá by měla být lhůta pro podání nabídky
v zadávacím řízení?
10. Jaká je podle vás dostatečná doba pro realizaci veřejné zakázky?
11. Byl by pro Vás překážkou požadavek zadavatele na umožnění studentské praxe (1 student VŠ
odpovídajícího zaměření) v rámci plnění předmětu veřejné zakázky?
12. Jste obeznámeni se strategií odpovědného přístupu Jihomoravského kraje k veřejným
zakázkám
(https://krajbezkorupce.kr-jihomoravsky.cz/Articles/2339-2Odpovedne+verejne+zadavani.aspx)? Jste schopni v rámci plnění veřejné zakázky nabídnout i
některé z aspektů, které patří mezi priority kraje v oblasti veřejného zadávání?

Příloha č. 2 Podklady od zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci stavby

