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Dle rozdělovníku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní studie
Jihomoravského kraje 2014“
Zadavatel:
Jihomoravský kraj
sídlo:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ:

70888337

DIČ:

CZ70888337

Kraj může podle zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „stavební zákon“), pořizovat pro své správní území územní studie v souladu s § 30 stavebního
zákona. Územní studie slouží jako podklad pro územně plánovací činnost kraje a obcí s rozšířenou
působností.
Jihomoravský kraj hodlá zadat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Území studie
Jihomoravského kraje 2014“ (dále jen „územní studie“). Zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu § 98
zákona o VZ, jednotlivými částmi jsou 3 územní studie a to:
ČÁST 1. veřejné zakázky - Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany,
ČÁST 2. veřejné zakázky - Územní studie silničního propojení silnic R 52 a I/53 s dálnicí D 2,
ČÁST 3. veřejné zakázky - Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV
Sokolnice.
Zhotovené dílo bude sloužit jako územně plánovací podklad pro Zásady územního rozvoje Jihomoravského
kraje a pro územně plánovací činnost obcí.
Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje částky
2 000 000 Kč bez DPH, Jihomoravský kraj, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), není povinen při zadávání této
veřejné zakázky postupovat podle zákona o VZ, je však povinen dodržet zásady uvedené v ustanovení
§ 6 zákona o VZ.
Termín pro podání nabídky:

do 29.08.2014 do 11:00 hod.

Místo pro podání nabídky:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82 Brno,
odbor územního plánování a stavebního řádu.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Veškeré požadavky zadavatele a údaje o veřejné zakázce „Území studie Jihomoravského kraje 2014“ jsou
obsaženy v dokumentaci pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní studie
Jihomoravského kraje 2014“, která je přílohou této výzvy.
Po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek poskytuje zadavatel nepřetržitý dálkový přístup k
této dokumentaci pro výběrové řízení, která obsahuje požadavky zadavatele vymezující předmět veřejné
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_2433.html.
V případě Vašeho zájmu o realizaci předmětné veřejné zakázky si Vás dovolujeme pořádat o předložení
nabídky odpovídající dokumentaci pro výběrové řízení.
S pozdravem

Ing. arch. Eva Hamrlová
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Příloha: Dokumentace pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Územní studie
Jihomoravského kraje 2014“
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