POZVÁNKA NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

„Modernizace Pily Olomučany“
Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele
Název: Mendelova univerzita v Brně
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489
Provozní jednotka:
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Vážení dodavatelé,
zadavatel – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen
„zadavatel“) – bude zadávat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace Pily Olomučany“ Předmětem veřejné
zakázky bude modernizace technologické části pilařského provozu, a to v areálu provozní jednotky zadavatele – Školní
lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny. Účelem veřejné zakázky je modernizace výrobní dřevařské
technologie stávajícího provozu pilnice Olomučany Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny dle zvolených
parametrů odpovídajících kapacitním možnostem zpracování pilařské kulatiny převážně z vlastních zdrojů a v rozsahu
stávajícího areálu.
Zadavatel si proto dovoluje pozvat potenciální dodavatele na předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona (dále
také „PTK“). Cílem předběžných tržních konzultací je zejména seznámit dodavatele se záměrem a požadavky
zadavatele. Rovněž může být diskutováno nastavení zadávacích, technických a obchodních podmínek v rámci zadávací
dokumentace (technické řešení, kvalifikace, nabídková cena). Základní informace o připravované veřejné zakázce jsou
uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5469.html. Konkrétní okruhy, které
budou předmětem předběžných tržních konzultací, budou přihlášeným zájemcům zaslány po uplynutí termínu pro
přihlášení k PTK (viz dále).
Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž, ani zásady zadávání
veřejných zakázek ve smyslu § 6 zákona. Zadavatel hodlá při nastavení zadávacích podmínek postupovat rovněž
tak, aby byla veřejná zakázka zadána v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání podle § 6 odst. 4
zákona.
Předběžné tržní konzultace se uskuteční formou individuálních konzultací s potenciálními dodavateli v termínu 8. –
10. 12. 2021 (za každého dodavatele se zúčastní maximálně 2 osoby).
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Vzhledem k povinnosti dodavatele dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek, s ohledem na § 211 zákona,
podle kterého „Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle
části šesté probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah
v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků
komunikace.“, a tedy nezbytnost řádného zdokumentování postupu zadavatele, bude z průběhu předběžných
tržních konzultací pořízen audiovizuální záznam a písemný zápis, o čemž budou účastníci předběžných tržních
konzultací informováni rovněž před jejich zahájením. Audiovizuální záznam bude určen výhradně pro potřeby
zadavatele, nebude uveřejňován, a stane se součástí dokumentace o zadávacím řízení.
Zájemci o předběžnou tržní konzultaci nechť se přihlásí kontaktní osobě, kterou je Mgr. Jan Lízal, referent
veřejných zakázek, e-mail: zakazky@mendelu.cz, tel. +420 545 135 253, nebo pomocí elektronického nástroje
E-ZAK, a to nejpozději do 25. 11. 2021 do 9:00 hod. Přihlášeným zájemcům budou poskytnuty bližší informace
ohledně přesného času, místa jednání a způsobu prokazování totožnosti před uskutečněním předběžné tržní
konzultace
Po skončení předběžných tržních konzultací bude vyhotoven zápis, který bude zaslán všem zúčastněným dodavatelům
prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.
S pozdravem
Mgr. Jan Lízal
referent veřejných zakázek

Mgr. Jan Lízal
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Digitálně podepsal Mgr. Jan Lízal
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