POZVÁNKA NA PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Identifikace veřejné zakázky
Název:
Rámcová dohoda na zajištění ostrahy MENDELU
Druh Veřejné zakázky:
Služby
Druh Řízení:
Zjednodušený režim dle ust. § 129 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“)

Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
62156489
prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

Vážení,
zadavatel Mendelova univerzita v Brně bude zadávat veřejnou zakázku s názvem ,,Rámcová dohoda na zajištění
ostrahy MENDELU.“ Předmětem zadávacího řízení bude zajištění služeb ostrahy všech objektů v areálu Mendelovy
univerzity v Brně (dále jen MENDELU), botanické zahrady a arboreta a oplocených areálů MENDELU v k.ú. Černá Pole
a k.ú. Ponava, budovy Z a K na třídě Generála Píky 5 a 7, včetně zajišťování povinností a úkolů spojených s provozem
na hlavní vrátnici MENDELU v Brně, budova BA 04 objekt B.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona. Cílem předběžné tržní konzultace
je zejména seznámit dodavatele se záměrem a požadavky zadavatele. Rovněž bude diskutováno nastavení zadávacích,
technických a obchodních podmínek v rámci zadávací dokumentace a jejích příloh (způsob hodnocení nabídek,
požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele a složení týmu, rozkrytí nabídkové ceny dodavatele, aby bylo zřejmé,
jaké jsou personální a mzdové náklady na jednoho zaměstnance, inflační doložka + dopady růstu minimální mzdy ve
smlouvě a případná další témata).
Zadavatel hodlá při nastavení zadávacích podmínek postupovat tak, aby byla veřejná zakázka zadána v souladu se
zásadami odpovědného veřejné zadávání dle ust. § 6 zákona.
Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž, ani zásady zadávání
veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. Z jejího průběhu bude pořízena audiovizuální nahrávka a písemný zápis,
o čemž budou účastníci předběžné tržní konzultace před jejím zahájením informováni.
Předběžná tržní konzultace se uskuteční dne 14. 7. 2021 od 10:00 hod. a bude realizována prezenční formou
s osobní účastí zájemců z řad dodavatelů (za každého dodavatele se zúčastní maximálně 1 osoba).
Zájemci o předběžnou tržní konzultaci, nechť se přihlásí kontaktní osobě, kterou je Ing. Václav Ostrovský, referent
veřejných zakázek, vaclav.ostrovsky@mendelu.cz; +420 545 135 257, nebo pomocí elektronického nástroje EZAK (nejpozději do 13. 7. 2021 do 15:00 hod.). Přihlášeným zájemcům budou poskytnuty bližší informace ohledně
přesného místa jednání a způsobu prokazování totožnosti před uskutečněním předběžné tržní konzultace.
Po skončení předběžné tržní konzultace bude vyhotoven zápis a bude zaslán všem zúčastněným prostřednictvím el.
nástroje E-ZAK.
S pozdravem,
Ing. Václav Ostrovský
referent veřejných zakázek
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