JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/listů:
Datum:

JMK 21540/2019
S-JMK 51429/2018
Mgr. Mádrová
541 651 237
2
0/0
09.02.2019

dle rozdělovníku

Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci

Vážená paní/Vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci konané v rámci přípravy investičního
projektu Jihomoravského kraje s názvem „Ostrov u Macochy - léčebna se speleoterapií“.
Jihomoravský kraj jako zadavatel hodlá v následujících letech realizovat výstavbu nové budovy
Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Tento záměr mimo jiné oznámil formou
Předběžného oznámení o veřejné zakázce "Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy",
které bylo dne 21. 12. 2018 zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky
Z2018-044593 (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form01/Display/99550).
V současné době zadavatel připravuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele, který bude
zakázku realizovat metodou Design&Build (bude tedy kromě samotného zhotovení stavby
odpovědný též za zpracování kompletní projektové dokumentace).
Zadavatel se rozhodl využít v rámci příprav zadávacího řízení možnosti vést předběžné tržní
konzultace (dále jen „PTK“) dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména s cílem informovat potencionální dodavatele o
svých
záměrech.
V rámci této PTK zadavatel dodavatelům poskytne kromě základních informací o projektu též bližší
popis plánovaného průběhu zadávacího řízení a požadovaného obsahu nabídek.
PTK proběhne formou prezentace projektu a chystaného zadávacího řízení, a to dne 19. 2. 2019
ve 14:00 hod. v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, v místnosti č. 045A.
Zadavatel žádá dodavatele, kteří mají o účast na PTK zájem, aby se přihlásili nejpozději do 18. 2. 2019
na e-mail: madrova.silvie@jmk.cz. (Za jednoho dodavatele se prezentace mohou zúčastnit nejvýše
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dvě osoby. S ohledem na omezenou kapacitu místnosti nemusí být nepřihlášeným dodavatelům účast
na PTK umožněna!) Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si následně od účastníků PTK písemná
vyjádření k doplňujícím dotazům zadavatele.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo zaznamenávat průběh setkání, např. prostřednictvím zápisů,
obrazových nebo zvukových nahrávek nebo souhrnů hlavních prvků komunikace. Osoby účastnící se
setkání udělí souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořízením záznamu spolu s podpisem
prezenční listiny.
PTK bude vedena tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže ani zásad zadávání veřejných
zakázek ve smyslu § 6 Zákona. Jednotlivým účastníkům PTK nebudou o připravovaném projektu
samostatně sdělovány další informace. 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.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

