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Předběžné tržní konzultace
Vážená paní/Vážený pane,
Jihomoravský kraj jako zadavatel se rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace dle § 33
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
v rámci kterých informuje dodavatele o svých záměrech.
Zadavatel hodlá zadat v opakovaném zadávacím řízení veřejnou zakázku na dodávku kuchyňské technologie
a zároveň připravuje podklady k realizaci veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění. V rámci těchto
předběžných tržních konzultací zadavatel dodavatelům předkládá seznam plánovaných veřejných zakázek a
zároveň si dovoluje dodavatele požádat o zodpovězení několika otázek (blíže viz příloha).
Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž ani zásady zadávání
veřejných zakázek ve smyslu § 6 Zákona.
Zadavatel předpokládá, že předběžné tržní konzultace proběhnou v první fázi písemnou formou. Vyzývá
proto dodavatele, kteří mají o účast na předběžných konzultacích zájem, aby zaslali své vyjádření k otázkám
v příloze tohoto dokumentu a případné další náměty k jednání v termínu do 1. 12. 2017 na email:
klusakova.katerina@kr-jihomoravsky.cz. Následně zadavatel v případě potřeby může svolat osobní jednání,
které by se uskutečnilo v době mezi 11. až 13. 12. 2017 v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Příloha – Podklady k předběžným tržním konzultacím

Podklady k předběžným tržním konzultacím
I. Opakované zadávací řízení
Zadavatel zahájil dne 4. 9. 2017 zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka kuchyňské technologie pro
stravovací provoz Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno“. Zadavatel bude v souladu se
zákonem zadávací řízení rušit. Zájem zadavatele na získání předmětného plnění nadále trvá, a proto bude
zadávací řízení v nejbližší době opětovně zahájeno. Veškeré informace k uvedené zakázce jsou k dispozici na
profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_11918.html.

Otázky:
1. Věděli jste o probíhajícím zadávacím řízení?
2. Pokud ano, z jakého důvodu jste nepodali nabídku?
Pozn. Může jít o důvody na straně zadavatele – např. nedostatečně vymezený předmět veřejné
zakázky, přísná kvalifikační kritéria, krátká lhůta pro podání nabídek, nízká předpokládaná hodnota
veřejné zakázky, přísné, diskriminační, nevýhodné obchodní podmínky, nedostatečně dlouhý termín
plnění, atd.; nebo na Vaší straně – např. nedostatečná výrobní kapacita, atd.
3. Jakou úpravu zadávacích podmínek byste přivítali, abyste uvažovali o podání nabídky
v opakovaném zadávacím řízení?

II. Plánované veřejné zakázky:
Kromě výše uvedené veřejné zakázky zadavatel předpokládá, že v následujícím období bude realizovat další
veřejné zakázky s obdobným předmětem plnění. Jedná se o následující projekty:
Název

1.
2.
3.

4.

Předpokládaná hodnota Předpokládaný
dodávky v Kč bez DPH
termín zahájení
zadávacího řízení
Vybavení kavárny objektu „Česká 11, Brno“
3 mil. Kč
1. čtvrtletí 2018
Stravovací zařízení Gymnázia a OA Bučovice
4,5 mil. Kč
1. čtvrtletí 2018
Nemocnice Břeclav – rekonstrukce stravovacího provozu Celkové náklady (stavební 3. čtvrtletí 2018
(v současné době se aktualizuje projektová dokumentace) práce i dodávka) se
odhadují na 70 – 80 mil.
Kč
Dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích 25 mil. Kč
prosinec 2017
provozů pro příspěvkové organizace JMK (délka trvání 1
rok) – konvektomaty, kotle, pánve, chladničky, mrazáky,
myčky nádobí, sporáky, blixery, roboty.
Zadavatel umožňuje podávání žádostí o účast po celou
dobu trvání dynamického nákupního systému.

Otázky:
1. Některé dodávky budou realizovány současně se stavebními pracemi. Je vhodnější pořizovat
kuchyňskou technologii v rámci samostatné veřejné zakázky na dodávky? Nebo je vhodnější
dodávku kuchyňské technologie zahrnout do předmětu veřejné zakázky na stavební práce?
2. Jaké všechny podklady od zadavatele potřebujete pro přípravu nabídky?
3. Preferujete způsob podávání nabídek v listinné podobě nebo elektronické podobě (prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK)?
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4. Je pro Vás při rozhodování o účasti v zadávacím řízení podstatný rozsah zadávacích podmínek a
množství údajů a dokladů, které zadavatel vyžaduje jako součást nabídky?
5. Vyhovovalo by Vám, pokud by splnění požadavků zadavatele mohlo být v nabídce prokázáno jen
čestným prohlášením a předkládání konkrétních dokladů by zadavatel řešil pouze s dodavatelem,
který mu předloží nejvýhodnější nabídku?
6. Má smysl využít při zadávání předmětných veřejných zakázek i jiná hodnotící kritéria než nejnižší
nabídkovou cenu? Pokud ano, jaká?
7. Je pro Vás případná účast v dynamickém nákupním systému zajímavá příležitost?
8. Jaké jsou Vaše zkušenosti z realizace obdobných zakázek? Máte nějaká doporučení pro zadavatele?
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