Krajský úřad Zlínského kraje, odbor investic,
veřejné zakázky

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ZADÁNÍ
Otevřené řízení - nadlimitní
lhůta pro podání nabídky min. 30
kalendářních dnů

Veřejná zakázka na: SLUŽBY
Název zakázky:

Studie „Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně“

Číslo Zakázky :

VZ/2019/6/140/xx
Krajský úřad Zlínského kraje
odbor investic - veřejné zakázky

Předpokládaný termín obecně

Úkon

Předpokládaný termín modelace na plán jednání
RZK

Poznámka

FÁZE PŘÍPRAVY
Zastupitelstvo Zlínského kraje - schválení
zajištění zpracování studie

09.09.2019

pondělí 9. září 2019

Odeslání uveřejnění předběžného oznámení
veřejného zadavatele § 34 ZZVZ

-

-

den 0 - 11

čtvrtek 3. říjen 2019

den 0

pondělí 14. říjen 2019

den 0 + 1

úterý 15. říjen 2019

Uzávěrka materiálů do RZK:

Schválení zahájení VZ v RZK:
Zahájení zadávacího řízení - odeslání Oznámení
o zakázce k uveřejnění do VVZ/TED:

Podmínkou pro realizace záměru zpracování studie je
schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.
Dobrovolné.
Kompletaci veškerých podkladů a přípravu zadávací
dokumentace zahájit po schválení ZZK,
předpokládaná délka přípravy ZD je 24 dní.
Uzávěrka materiálu do RZK do 12:00 hodin.
RZK schválí zadávací a kvalifikační dokumentaci,
složení komisí, aj.
Schválenou zadávací dokumentaci podepisuje hejtman
ZK.

FÁZE PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Uveřejnění zadávací dokumentace na profilu
zadavatele po uveřejnění ve VVZ/TED:

den 0 + 3

bude dohodnuto dle průběhu
zadávacího řízení

Pozvání členů komisí VZ:

čtvrtek 17. říjen 2019

Zadávací dokumentace musí být uveřejněna v
kompletním znění na profilu zadavatele po uveřejnění
Oznámení ve VVZ/TED (uveřejnění TED - VVZ - profil).

Obsazení komise VZ jmenuje RZK. Požadavek na
bude dohodnuto dle průběhu počet členů ani požadavky organizační povahy nejsou
zadávacího řízení
zákonem stanoveny. Pozvánky členům komise budou
zaslány dle procesního průběhu zadávacího řízení.

Podání nabídek: 10:00 hod.:

den 0 + 35

pondělí 18. listopad 2019

Otevírání nabídek: 10:01 hod.:

den 0 + 35

pondělí 18. listopad 2019

Zachování minimální lhůty pro podání nabídek v délce
30 kalendářních dnů od zahájení zadávacího řízení.
Délka lhůty pro podání nabídek bude stanovena
přiměřeně (§ 6 ZZVZ) vzhledem k předmětu VZ,
požadavkům zadavatele a náročnosti zpracování
nabídky. V závislosti na průběhu zadávacího řízení a
případných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
může být lhůta pro podání nabídek prodloužena.
Nabídky se podávají v elektronické podobě
prostřednictvím NEN. Dešifrování a otevírání nabídek
provedou osoby pověřené zadavatelem po skončení
lhůty pro podání nabídek.

FÁZE POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK, ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU

Posouzení a hodnocení nabídek; předpoklad
ukončení činnosti hodnotící komise a předání
Zprávy o hodnocení nabídek zadavateli do:

den 0 + 56

pondělí 9. prosinec 2019

Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení
uzavření smlouvy v RZK:

den 0 + 63

pondělí 16. prosinec 2019

Předpokládané datum odeslání oznámení o
výběru dodavatele:

den 0 + 64

úterý 17. prosinec 2019

Posouzení a hodnocení nabídek bude započato
bezodkladně po otevírání nabídek. Termín
závěrečného vyhodnocení a předání Zprávy o
hodnocení je v tomto předpokládaném HMG nastaven
standardně v termínu do 3 týdnů po otevírání nabídek.
Termín je odvislý od procesního postupu komise při
posouzení / hodnocení nabídek. Do procesu vstupují
případné žádosti o objasnění / doplnění nabídek podle
§ 46 a § 113 ZZVZ (u vybraného dodavatele je pak
nutné zajistit informace a doklady ve smyslu § 122/3 až
§ 122/5 ZZVZ).
RZK rozhodne o výběru dodavatele a uzavření
smlouvy.
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
podepisuje hejtman ZK.

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Předpokládaný konec lhůty pro podání námitek
proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele:
Předpokládaná lhůta pro uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku - počátek:

den 0 + 80

čtvrtek 2. leden 2020

den 0 + 81

pátek 3. leden 2020

Předpokládaná lhůta, ve které bude poskytnuta
vzájemná součinnost pro uzavření smlouvy a
smlouva bude účinně uzavřena:

den 0 + 88

pátek 10. leden 2020

Zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího
řízení, písemná zpráva zadavatele - předpoklad:

den 0 +115

čtvrtek 6. únor 2020

Před tímto datem nesmí být uzavřena smlouva s
vybraným dodavatelem (blokační lhůty podle ZZVZ).
Počátek lhůty, kdy může být uzavřena smlouva, pokud
nebyly podány žádné námitky.
Uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu - lhůta není
ZZVZ stanovena. Předpoklad do 7 dnů dle poskytnutí
součinnosti smluvních stran, uveřejnění v Registru
smluv.
Zdavatel je povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření
smlouvy uveřejnit výsledek zadávacího řízení ve
VVZ/TED

