PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE
Identifikace veřejné zakázky
Název:

UTB – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE OBJEKTU U7

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 stavební práce

Ubytovací zařízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále „UTB“) s označením jako objekt U7 je situován
ve východní části centra Zlína u křižovatky ulic Štefánikova a Dlouhá. Jedná se budovu vysokoškolské
koleje, která je určena pro ubytování studentů a pedagogů UTB, kdy svému účelu slouží od r. 1964.
Vzhledem k současnému technickému stavu, stejně tak jako vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na
standardy vysokoškolského ubytování je cílem záměru vytvoření moderního a funkčního ubytovacího
zařízení s parametry pro 21. století.
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 se základními zadávacími
podmínkami a projektovou dokumentací, a na druhé straně získání relevantních informací pro
zadavatele o možnostech trhu a stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky tak, aby
zadavatel mohl následně optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky.
Předběžné tržní konzultace se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat nabídku na
veřejnou zakázku. Účast na předběžné tržní konzultaci je zcela dobrovolná a nezavazuje dodavatele
k podání nabídky. Za účast na předběžné tržní konzultaci nenáleží dodavatelům žádné kompenzace
jejich případných nákladů. Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby to nenarušilo
hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. S ohledem na § 211,
odst. 1 ZZVZ budou všechny části předběžné tržní konzultace probíhat písemnou formou
prostřednictvím elektronické komunikace.
Vzhledem k rozsahu předmětu veřejné zakázky se bude předběžná tržní konzultace realizovat
následovně:

Dodavatelé, kteří mají zájem o účast na předběžné tržní konzultaci zašlou nejpozději do úterý 12. 2.
2019 do 22:00 hodin žádost o účast na předběžné tržní konzultaci na e-mail: oo@utb.cz. Do předmětu
zprávy bude uvedeno: „Předběžná tržní konzultace – žádost o účast“. Dodavatel ve zprávě uvede
především své kontaktní údaje.
Na základě zaslané žádosti o účast na předběžnou tržní konzultaci bude ve středu 13. 2. 2019 zaslána
dodavatelům přes elektronické úložiště dat projektová dokumentace včetně výkazu výměr, případně
další relevantní informace o následujícím postupu.

Zadavatel uveřejňuje předběžnou tržní konzultaci prostřednictvím vlastních webových stránek,
prostřednictvím předběžného oznámení v rámci Věstníku veřejných zakázek a dále na profilu
zadavatele.
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