JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení
stavby: Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1
a výkon autorského dozoru
zadávanou v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“) mimo režim zákona o ZVZ

Přílohy:
Příloha č. 1

Formulář nabídky

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Příloha č. 3

Dokumentace DUR, části cyklistického koridoru cyklostezky: Cyklostezka Brno Jinačovice - Kuřim, úsek R1

IČO
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Výzva k podání nabídky je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky
obsažené v této výzvě, včetně všech příloh a případných dodatků k výzvě. Předpokládá se, že účastník
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené
ve výzvě a bude se jimi řídit. Údaje uvedené ve výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky
a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.
Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny pod názvem veřejné zakázky na profilu zadavatele
na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html.

1.
Údaje o zadavateli:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech
technických:
telefon:
e-mail:
Profil zadavatele:
2.
2.1.

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
Ing. Ivo Minaříkem, MPA, vedoucím odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
+420 541 651
minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
+420 541 651 325
keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, stavební, technické a inspekční služby
na akci Cyklostezka Brno - Jinačovice - Kuřim, úsek R1 (dále jen "Stavby").
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby (PDPS) , výkon inženýrské činnosti
- podání žádosti pro vydání stavebního povolení a zajištění vydání stavebního povolení, výkon
autorského dozoru při realizaci stavby, situované na pozemcích parc. č. 3716, 468/1, 3268,
3269 v k.ú. Kníničky, obec Kníničky, par. č. 653, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 656, 658/253 v.
k.ú. Rozdrojovice, obec Rozdrojovice, p.č. 761/2, 763/3, 767, 786, 1077, 1097, 1122, 1129,
1130, 1156, 1157, 1169, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178 v k.ú. Jinačovice, obec
JInačovice (dále jen „Pozemky“) a další související služby. Stavba zahrnuje vlastní cyklostezku.

2.2.

Podkladem pro plnění veřejné zakázky je dokumentace pro územní rozhodnutí řešené Stavby
zpracovaná zhotovitelem Ing. Adolfem Jebavým, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ 64313743
(dále jen „DÚR“), která tvoří přílohu č. 3 výzvy. Pro vybraného dodavatele bude DÚR závazná
v souladu s poskytnutou licencí, dle které nesmí být snížena hodnota autorského díla.
Zhotovitel Ing. Adolf Jebavý bude schvalovat změny a úpravy navržené vybraným
dodavatelem.

2.3.

Předmětem veřejné zakázky je zejména:
A. zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Stavby (dále jen „DSP“)
v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „PDPS“);
B. výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění podání žádosti pro vydání stavebního
povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro
zhotovení Stavby dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy. Součástí plnění není majetkoprávní příprava a vypořádání stavby
(smlouvy s vlastníky pozemků, dopravní a technické infrastruktury), tyto práce zajišťuje
zadavatel;
C. výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení
Stavby dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy. Součástí plnění není majetkoprávní příprava a vypořádání stavby (smlouvy
s vlastníky pozemků, dopravní a technické infrastruktury), tyto práce zajišťuje zadavatel;
D. poskytnutí součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele Stavby
v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 obchodních podmínek;
E. průběžný výkon autorského dozoru při realizaci Stavby (předpokládaná doba výkonu činnosti
autorského dozoru při realizaci Stavby činí 3 měsíce);
F. poskytnutí výhradní licence ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)
k užití hmotného zachycení projektových dokumentací;
G. konzultace při zpracování DSP v rozsahu PDPS s Oddělením řízení ITI a metropolitní
spolupráce Magistrátu města Brna, Husova 12, 601 67 Brno, tel.: +420 542 172 892.
V případě zpracování DSP v rozsahu PDPS je potřeba se řídit aktuální verzí Specifických
pravidel aktuální výzvy Řídicího orgánu (konzultace s pracovníky ITI se předpokládá
v maximálním počtu 20 h);

2.4.

Kódy CPV:
71000000-8 – Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71246000-4 – Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71250000-5 – Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71300000-1 – Technicko-inženýrské služby

2.5.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 550 000,- Kč bez DPH.
Veřejná zakázka je zadávána v časové a funkční souvislosti s veřejnými zakázkami
„Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim“, která byla zadávána v roce 2018
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_12997.html), a „Brno – Jinačovice –
Kuřim, úsek D1, D1a“, jejíž zadání se v současné době připravuje. Souhrnná předpokládaná
hodnota všech tří veřejných zakázek činí 2 850 000,-Kč bez DPH.
V souladu s čl. 18 odst. zákona o ZVZ je tato veřejná zakázka zadávána postupem
odpovídajícím její předpokládané hodnotě, jelikož nepřesahuje 20 % souhrnné
předpokládané hodnoty a zároveň je nižší než částka stanovená příslušným nařízením vlády
(172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek).
Předpokládaná cena realizace Stavby činí 16 000 000,- Kč bez DPH.

3.

Doba plnění veřejné zakázky:

Doba plnění je podrobně specifikována v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 2 výzvy.
4.

Místo plnění:

4.1.

Místem předání zpracovaných výstupů je sídlo zadavatele.

4.2.

Místem výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby jsou Stavbou dotčené Pozemky,
katastrální území Kníničky, Rozdrojovice a Jinačovice v trase Stavby uvedené v DUR.

5.
5.1.

Požadavky na kvalifikaci
Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona o ZVZ.
5.2.

Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a)
zákona o ZVZ, jejíž splnění se prokazuje předložením:


výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,



dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze
živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ či jeho
ekvivalent.

5.3.

Technická kvalifikace:

Požadavky na prokázání technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst.2 písm. b) zákona
o ZVZ:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil seznam významných služeb poskytnutých za poslední
3 roky před zahájením výběrového řízení. V seznamu významných služeb bude uvedena cena a doba
jejich poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele
pro možnost ověření. Pro posouzení rozhodného období poskytnutí významných služeb je podstatný
termín dokončení jejich poskytování.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal poskytnutí následujících významných služeb:


nejméně jedna významná služba spočívající v tvůrčí činnosti dodavatele, jejímž výstupem bylo
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a to stavby cyklotrasy nebo
cyklostezky s investičními náklady nejméně 10 000 000,- Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst.2 písm. d) zákona
o ZVZ:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil kvalifikaci osoby hlavního projektanta – minimální
požadavky:





autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor
pozemní stavby nebo pro obor dopravní stavby dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) nebo b)
zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
jejich ekvivalent;
minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne udělení autorizace;
v posledních 3 letech přede dnem zahájení výběrového řízení tato osoba alespoň jednou
zastávala pozici hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné

pozice při projektové činnosti ke stavbě cyklostezky nebo cyklotrasy s předpokládanými
investičními náklady ve výši alespoň 10 000 000,- Kč bez DPH.
5.4.

Informace k prokázání kvalifikace:

Účastník uvede informace rozhodné pro prokázání kvalifikace ve formuláři nabídky. Účastník je
oprávněn prokázat splnění kvalifikace rovněž prostřednictvím dokladů dle zákona o ZVZ.
6.

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel nepovažuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek za nezbytné provedení
prohlídky místa plnění.
7.

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek:

7.1.

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek tvoří přílohu č. 2
výzvy.

7.2.

Návrh smlouvy není součástí nabídky účastníka. Součástí nabídky účastníka je pouze
prohlášení, že účastník akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky
a že v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jimi bude vázán.
Návrh smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před jejím podpisem.

8.

Zpracování nabídkové ceny:

8.1.

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách bez DPH dle členění
ve formuláři nabídky a obchodních podmínkách. Nabídkovou cenu účastník v nabídce uvede
ve formuláři nabídky.

8.2.

Zadavatel upozorňuje, že u položky konzultace při zpracování DSP v rozsahu PDPS s ITI
účastník uvede i hodinovou sazbu. Hodinová sazba bez DPH bude vynásobena počtem
předpokládaných hodin za poskytování služby za celou dobu plnění veřejné zakázky (tj. 20 h).
Zadavatel upozorňuje, že počet hodin poskytování výše uvedené služby za celou dobu plnění
veřejné zakázky je pouze předpokladem stanoveným zadavatelem pro účely hodnocení a
vzájemné porovnatelnosti nabídek, a účastník bere na vědomí, že skutečný počet hodin
poskytování služby za celou dobu plnění veřejné zakázky bude záviset na skutečných
potřebách zadavatele.

9.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

9.1.

Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, případně jej mohou zaslat kontaktní osobě pro žádosti
dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace: Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického
rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, telefon:
+420 541 651 325, e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz. Žádost o vysvětlení zadávacích
dokumentace musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dní před skončením
lhůty pro podání nabídek.

9.2.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

10.
10.1.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek:
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje E-ZAK:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 11 výzvy.

10.2.

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Na nabídku, která
bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, se bude pohlížet jako by nebyla podána.

10.3.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen
v obchodních podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na
uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí.

10.4.

Nabídka bude obsahovat:
a) formulář nabídky obsahující veškeré informace požadované v zadávacích podmínkách,
b) informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna
k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně.

10.5.

Zadavatel může požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje
a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost
učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

10.6.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

10.7.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.9.2019 v 10:00 hod.

10.8.

Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a bude neveřejné.

10.9.

Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů; tato lhůta začne běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

11.

Elektronický nástroj E-ZAK:

11.1.

Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v průběhu výběrového řízení jinak.

11.2.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují
za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

11.3.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele
do elektronického nástroje E-ZAK, uvedl u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako
veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby
před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

11.4.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

11.5.

Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).
Zadavatel doporučuje dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení
prohlížeče a systému a test odeslání nabídky zde:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/test_index.html

11.6.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla
nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek.

12.
12.1.

Způsob hodnocení nabídek:
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou
výhodnost nabídek, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. kritérium
2. kritérium:

12.2.

Celková nabídková cena bez DPH
Zkušenosti osoby podílející se na realizaci veřejné zakázky

90 %
10 %

Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:
1. kritérium:
Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková nabídková cena
bez DPH uvedená ve formuláři nabídky.
Počet bodů v rámci kritéria bude určen podle vzorce:
nejnižší celková nabídková cena v Kč
------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,9)
hodnocená celková nabídková cena v Kč
2. kritérium:
Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti osoby podílející se na realizaci
veřejné zakázky bude probíhat následovně.
Zkušenosti hlavního projektanta
Účastníkovi bude přiděleno 25 bodů za druhou a každou další zkušenost (nad rámec
zkušenosti požadované zadavatelem v rámci prokazování kvalifikace dle čl. 5.3. výzvy) osoby
označené jako hlavní projektant s výkonem funkce hlavního projektanta, zástupce hlavního
projektanta či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech při projektové činnosti
ve vztahu ke stavbě cyklostezky nebo cyklotrasy, kde hodnota stavebních prací byla
předpokládána ve výši alespoň 10 000 000,- Kč bez DPH. Požadavek zadavatele na prokázání
zkušenosti „v posledních 10 letech“ je splněn tehdy, pokud činnost hlavního projektanta
zakládající příslušnou zkušenost byla ukončena v předcházejících 10 letech přede dnem
zahájení výběrového řízení.
Takto může účastník obdržet max. 100 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího
kritéria).
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být
nabídka měněna a ani doplněna o údaje, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.
Nebude-li z údajů v nabídce dodavatele dostatečně zřejmé, zda hlavní projektant disponuje
zkušeností nutnou pro udělení bodového hodnocení v rámci tohoto kritéria, je zadavatel
oprávněn nepřidělit za danou profesní zkušenost dodavateli body.
Účastník uveden informace o zkušenostech hlavního projektanta ve formuláři nabídky
(příloha č. 1 výzvy).
Počet bodů v rámci 2. kritéria bude určen podle vzorce:
počet bodů x váha kritéria (0,1)

12.3.
13.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která v součtu váženého počtu
bodů za 1. a 2. kritérium získá nejvyšší bodové ohodnocení.
Uzavření smlouvy:

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného
počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto výzvou (tedy včetně všech

příloh). V případě vyloučení vybraného dodavatele z účasti ve výběrovém řízení může být výzva
k uzavření smlouvy zaslána dalšímu účastníkovi v pořadí. Účastník výběrového řízení vyzvaný
k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. Zadavatel může tento postup použít i
opakovaně.
Předložení návrhu na uzavření smlouvy vybraným dodavatelem, který nebude odpovídat obsahu
nabídky dodavatele nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro
návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného dodavatele uzavřít smlouvu na
realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel může vybraného dodavatele
vyloučit z účasti ve výběrovém řízení.
14.

Další podmínky výběrového řízení:

a) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je zároveň poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí.
b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
c) Zadavatel nepožaduje složení jistoty.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení
účastníka na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.
e) Náklady dodavatelů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
f)

Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit
podmínky zadání veřejné zakázky.

g) Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny
nabídky nebo výběrové řízení zrušit.
i)

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 10.9.2019

Ing. Ivo Minařík, MPA
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

