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Číslo zakázky: 2020/17 

POPTÁVKA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

na veřejnou zakázku s názvem 

“Fyzický model k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno“ 

 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky 

malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výrobu fyzického architektonického 

modelu pro mezinárodní urbanistickou dopravně architektonickou dvoufázovou užší 

projektovou soutěž o návrh Nové hlavní nádraží Brno (dále jen „soutěž o návrh“).  

 

Údaje o zadavateli: 

Kancelář architekta města Brna, p. o.  

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČ: 05128820 

zastoupena: doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 

kontaktní osoba: Bc. Tereza Voltrová, vedoucí Administrativy, 722 934 930, 

voltrova.tereza@kambrno.cz 

 

Zadavatel vysloveně upozorňuje, že v případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve 
smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ. 

 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem poptávky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na vytvoření 

fyzického modelu k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno v měřítku 1:500, o rozměrech 3 x 4 m (tj. 
rozsah území 1,5 x 2,0 km). Model se bude skládat ze 12 částí o rozměru 1 části 1 x 1 m. všechny části 

budou napojeny na podložku úchytným systémem (např. vruty, zámky). Fyzický model musí vykazovat 
barevnou stálost a základní mechanickou odolnost (nesmí být možné ho poškodit pouhým dotykem). 

Očekává se, že model bude vystaven ve vnitřních prostorách. Rozložení modelu na části se bude 
provádět pro účely přednášek, prezentací či jiných zvláštních prezentací. Spolu s modelem bude dodán 

i stojan. 

Zadavatel požaduje kontrolní dny v průběhu výroby modelu, a to dle dohody s vybraným dodavatelem  

a dle termínu uvedených ve smlouvě (příloha č. 3 poptávky).  

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této 
poptávky. 

 

Předpokládaná doba plnění:  do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

Předpokládaná hodnota:    2.000.000,- Kč s DPH 
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. V případě 

jejího překročení bude nabídka vyřazena a účastník vyloučen.  

Místo plnění:      Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

 

Technická kvalifikační kritéria:  

Dodavatel předloží seznam nejméně 3 významných dodávek ve formě čestného prohlášení 

(seznam významných dodávek) realizovaných za poslední 5 roků před zahájením tohoto 
poptávkového řízení, každá spočívající ve vytvoření architektonického/urbanistického modelu v měřítku 

1:1000 a větším, ve finančním objemu každé významné dodávky nejméně 75.000,- Kč bez DPH. 

 
Vzor seznamu významných dodávek je přílohou č. 5 poptávky a musí obsahovat minimálně tyto údaje:  

o identifikační údaje objednatele,  
o název významné dodávky,  

o předmět (popis) významné dodávky, ze kterého bude zřejmé, že předmět 

plnění dodávky odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným výše, zejména měřítku,  
o finanční objem významné dodávky,  

o doba poskytnutí významné dodávky,  
o místo poskytnutí významné dodávky,  

o kontaktní osoba objednatele.  

Seznam významných dodávek bude doplněn o fotografie významných dodávek. Ke každé významné 
dodávce bude přiložena minimálně 1 fotografie zachycující celý model.   

 

Předložení vzorků 

Parametry vzorku: 

Zadavatel požaduje předložení vzorku modelu o půdorysných rozměrech 30 x 30 cm v měřítku 1:500. 
Vzorek bude zpracován na základě dat zadavatele uvedených v příloze č. 2 této poptávky. Kvalita vzorku 

je hodnotícím kritériem (viz níže). Vzorek bude předán zadavateli společně s podanou nabídkou oproti 
předávacímu protokolu a zůstává zadavateli i po ukončení poptávkového řízení. Účastnící nemají právo 

na náhradu výloh spojených s vytvořením vzorku a souvisejícími náklady.

 

Kritérii pro hodnocení nabídek:  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 

hodnocena podle nejvýhodnější poměru nabídkové ceny a kvality. 

Číslo Kritéria hodnocení 
Váha 

kritéria 

1. Nabídková cena v Kč bez DPH 60 % 

2. Kvalita vzorku 40 % 

 

V rámci kritéria č. 1 „Nabídková cena“ bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH, a to podle její 

absolutní výše. Při hodnocení bude použita bodovací metoda, přičemž bodové hodnocení bude 

vypočteno podle vzorce: 

nabídka s nejnižší hodnotou  

počet bodů kritéria = --------------------------------------- x 100 (bodů). 
hodnocená nabídka 
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Takto vypočtené bodové hodnocení bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa a bude dále násobeno 

vahou kritéria č. 1. Takto zjištěné bodové hodnocení bude následně rovněž zaokrouhleno na dvě 

desetinná místa. 

V rámci kritéria č. 2 „Kvalita vzorku“ budou hodnoceny: 

a) Ostrost hran 

0 bodů – hrany jsou neostré a špatně identifikovatelné. 
20 bodů – hrany jsou ostré, dobře rozlišitelné a nevykazují nedostatky.  

Body budou strženy dle rozsahu zjištěných nedostatků. 

b) Rozměry modelu odpovídají podkladovým datům v požadovaném měřítku 
0 bodů – rozměrové deformace jsou patrné na více než 80 % půdorysné plochy vzorku. 

20 bodů – na celé ploše modelu jsou dodrženy správně rozměry. 
Body budou strženy dle rozsahu zjištěných nedostatků. 

c) Materiál modelu 

0 bodů – model je z materiálu s výraznou kresbou. Je použit nepřípustný materiál jako 
balza a paulovnie.  

20 bodů – model je z materiálu bez výrazné kresby. Není použit nepřípustný materiál 
jako balza a paulovnie. 

Body budou strženy dle rozsahu zjištěných nedostatků. 
d) Hladkost ploch 

0 bodů – plochy jsou nerovné s deformacemi na více 80 % plochy vzorku. 

20 bodů – nerovnost v plochách je minimální a vizuálně nezhoršuje kvalitu modelu. 
Body budou strženy dle rozsahu zjištěných nedostatků. 

e) Mechanická odolnost 
0 bodů – model lze snadno poškodit pouhým dotykem. 

20 bodů – modelu je možné se dotýkat, aniž by došlo k jeho poškození. 

Body budou strženy dle rozsahu zjištěných nedostatků. 
 

V tomto kritériu č. 2 získá nabídka bodovou hodnotu, která vznikne tak, že každému jednotlivému 
subkritériu hodnotící komise přiřadí body na stupnici od 0 do 20 po 5 bodech, přičemž body budou 

hodnotící komisí strhávány dle rozsahu zjištěných nedostatků, a to na stupnici mírný nedostatek (minus 

5 b.), nedostatek (minus 10 b.), zásadní nedostatek (minus 15 b.). Účastník může obdržet také 0 b. (viz 
výše). Body přidělené za jednotlivá subkritéria a) až e) budou sečteny. 

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále násobeno vahou kritéria č. 2. Takto zjištěné bodové 

hodnocení bude následně zaokrouhleno na dvě desetinná místa. 
 

Pořadí nabídek bude určeno na základě dosaženého součtu bodových hodnocení dle jednotlivých kritérií 

hodnocení. Vyšší součet bodového hodnocení znamená vyšší pořadí. Nabídka účastníka s nejvyšším 

celkovým počtem bodů za všechna kritéria hodnocení je nabídkou nejvýhodnější. 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky, přičemž musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Nabídková cena bude uvedena účastníkem v členění dle krycího listu nabídky (příloha č. 4 této 
poptávky), a to v Kč bez DPH. Účastník je odpovědný za obsah jím podané nabídky.
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