PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Identifikace veřejných zakázek
Názvy:

č. 1) MoVI-FAI – Komplexní robotizovaná technologická linka
č. 2) MoVI-FAI – Malé robotické pracoviště

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČ:

70883521

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Předmětem veřejné zakázky č. 1) je vypracování projektu a následná dodávka, instalace a
zprovoznění Komplexní robotizované technologické linky, pro potřeby Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, spolufinancovaného z prostředků OP VVV – název projektu:
Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI), reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325.
Předmětem veřejné zakázky č. 2) je vypracování projektu a následná dodávka, instalace a
zprovoznění Malého robotického pracoviště, pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, spolufinancovaného z prostředků OP VVV – název projektu: Modernizace
výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI), reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325.
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést
předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále
jen „ZZVZ“).

Cílem předběžných tržních konzultací je seznámení dodavatelů s navrhovaným způsobem hodnocení
dle ekonomické výhodnosti nabídek, základními zadávacími podmínkami a na druhé straně získání
relevantních informací pro zadavatele o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl následně optimálně
nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky. Zadavatel uskuteční předběžné tržní konzultace dne
25. 5. 2018 v 10:00 – 12:00 a dne 28. 5. 2018 v 13:00 – 15:00 na adrese zadavatele, konkrétně na
Fakultě aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.
Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat nabídku na
veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby to nenarušilo hospodářskou
soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. S ohledem na § 211, odst. 1 ZZVZ
bude zadavatel ze všech předběžných tržních konzultací provádět audio-vizuální záznam.
Dodavatelé, kteří mají zájem o účast na předběžné tržní konzultaci, kontaktují nejméně 1 pracovní den
předem Ing. Lenku Kubíkovou na e-mailu: kubikova@utb.cz. Na základě této žádosti bude potvrzeno
místo (konkrétní místnost) a čas konzultace.

Zadavatel uveřejňuje předběžnou tržní konzultaci prostřednictvím vlastních webových stránek a také
prostřednictvím předběžného oznámení v rámci Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:
1) Technická specifikace předmětu VZ č. 1
2) Technická specifikace předmětu VZ č. 2
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