VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci podle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo
„zákon“).
1)

PRACOVNÍ NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Nákladní automobil – kompletní sada náhradních dílů“
(dále též jen „zakázka“)

2)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Sídlo:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:

708 89 546

DIČ:

CZ 708 89 546

Osoba oprávněná jednat:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. - hejtman

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Kontaktní osoba ve věci
předběžné tržní
konzultace:
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Ing. Jiří Brandejs
e-mail:
jiri.brandejs@uskhk.eu
Tel.:
+420 602 222 990
JUDr. Jana Mitrović
e-mail:
jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz
Tel.:
+420 495 817 453

3)

PŘEDMĚT ZAMÝŠLENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel jako územní samosprávný celek pečuje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů. Za tímto účelem zajišťuje na svém území také
podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání, kdy na jím zřizovaných středních
školách dlouhodobě podporuje technické vzdělávání. V rámci této podpory má
Zadavatel zájem umožnit žákům středních škol seznámit se s moderními technologiemi
a získat praktické zkušenosti pro jejich budoucí pracovní uplatnění prostřednictvím
odborného výcviku, kde se budou podílet na montáži nákladního automobilu. Tento
nákladní automobil bude následně využit pro zimní údržbu komunikací v horských
oblastech kraje. Vlastní nástavbu pro zimní údržbu si pořídí koncový uživatel. Oba
uvedené cíle lze splnit prostřednictvím zamýšlené veřejné zakázky, jejímž předmětem
bude dodávka 1 ks nového nákladního motorového vozidla (nákladního automobilu)
v rozloženém stavu - sady náhradních dílů k montáži nákladního automobilu včetně
kompletní dokumentace k vozidlu s tím, že stavba vozu by probíhala prostřednictvím
žáků a zaměstnanců (učitelů odborného výcviku) střední odborné školy, v jejím
v areálu.
Vozidlo po sestavení a případné homologaci musí být plně funkční a způsobilé pro
plnohodnotný provoz na pozemních komunikacích. Součástí dodávky bude i odborná
konzultace a spolupráce ze strany dodavatele a zajištění uvedení do provozu
předmětného nákladního vozidla. Vzhledem k tomu, že stavba vozidla bude probíhat
delší dobu, řádově několik měsíců, bude tomu přizpůsobena i frekvence konzultací.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude stanovena s přihlédnutím k výsledkům
předběžné tržní konzultace.
Zadavatel se rozhodl s ohledem na předmět veřejné zakázky využít možnost vést
předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona.
Zadavatel proto vyzývá dodavatele k účasti na předběžné tržní konzultaci, konané v
souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, za účelem získání informací relevantních pro přípravu zadávacích podmínek
a informování potencionálních dodavatelů o záměru a požadavcích na zadání veřejné
zakázky s pracovním názvem „Nákladní automobil – kompletní sada náhradních
dílů“.
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tato výzva se vztahuje výhradně k účasti
na předběžné tržní konzultaci dle § 33 zákona. Nejedná se o výzvu k vyjádření
předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 nebo § 129 odst. 4 zákona, ani o výzvu k
podání nabídky na veřejnou zakázku.
Zadavatel v rámci konzultace poskytuje návrh technických a obchodních podmínek
pro zamýšlený nákup kompletní sady náhradních dílů nákladního automobilu.
Zadavatel upozorňuje, že předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky se může na
základě výsledků předběžné tržní konzultace změnit.
Podrobné vymezení předpokládaného budoucího předmětu zakázky je uvedeno
v příloze č. 1 – Základní technické podmínky.
Zadavatel si dovoluje požádat dodavatele o vyjádření k následujícímu:
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1. Technické parametry vozidla;
2. Podmínky realizace, obchodní podmínky (viz příloha č. 2);
3. Cenový odhad dodávky.
Otázky:
Je dodavatel schopen nabídnout výše uvedené plnění?
Pokud ne, jaké změny požadavků by bylo nutné provést, aby mohl dodavatel plnění
nabídnout (závazný je základní koncept dodávky náhradních dílů s montáží žáky
střední odborné školy v rámci odborného výcviku)?
Jaké případné další změny požadavků doporučuje dodavatel provést pro co nejlepší
dosažení výše uvedeného účelu?
Může dodavatel určit orientační cenu výše uvedeného plnění?
Může dodavatel určit dobu dodání uvedeného plnění?
Může dodavatel určit dobu potřebnou pro montáž vozidla a dobu, potřebnou pro jeho
uvedení do provozu (včetně zajištění potřebné dokumentace)?
Může dodavatel určit počet dnů, potřebných pro proškolení studentů, odborných
mistrů a zástupců budoucího uživatele před vlastní montáží?
Může dodavatel určit cenu standardně dodávaného nového nákladního vozidla o
uvedené technické specifikaci?

4)

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO ZAKÁZKY

Doba plnění se předpokládá od září 2020 – v rámci školního vyučování.
Místem plnění bude příslušná střední škola.
5)

DOKUMENTACE PRO PŘEDBĚŽOU TRŽNÍ KONZULTACI

Zadavatel se rozhodl zpřístupnit pro účel předběžných tržních konzultací následující
dokumenty pro zamýšlené zadávací řízení:
-

tato textová část – Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích

-

tabulka plnění minimálních parametrů dodávky – příloha č. 1

-

návrh smlouvy – příloha č. 2

6)

OBCHODNÍ A JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 (Návrh
smlouvy). Návrh této smlouvy bude v následném zadávacím řízení závazným vzorem,
který bude možno doplňovat pouze na vyznačených místech.
Otázka:
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Jaké změny v návrhu smlouvy by měl zadavatel provést pro vyšší efektivitu plnění,
vyšší míru atraktivity pro případné dodavatele, pro snížení ceny plnění atd.?

7)

PODMÍNKY KVALIFIKACE ZAMÝŠLENÉ ZAKÁZKY

Pokud bude následující veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle zákona, zadavatel pro tuto veřejnou zakázku plánuje vyjma základní
způsobilosti (v rozsahu dle § 74 ZZVZ) a profesní způsobilosti (zápis v OR či jiné
obdobné evidenci) stanovit následující technickou kvalifikaci:
Technická kvalifikace
K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu obdobných
zakázek, které dodavatel realizoval za poslední tři (3) roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich plnění a identifikace případného objednatele.
Ze seznamu obdobných zakázek musí vyplývat realizace alespoň jedné zakázky
obdobného charakteru (dodání komplexní sady náhradních dílů nákladního vozidla
a odborné poradenství při jeho montáži).
Minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu:
Muselo se jednat o dodávku s finančním plněním minimálně v hodnotě 800 tis. Kč
bez DPH.
8)

PRAVIDLA PRO ÚČAST NA PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH

Zadavatel stanovuje následující pravidla pro účast na předběžných tržních konzultacích
a pravidla pro komunikaci mezi dodavateli a zadavatelem:
1. okruh možných dodavatelů není předem omezen a připouští se účast všech
dodavatelů, kteří mají zájem na budoucím podání nabídky v zadávacím řízení;
2. účast na předběžných tržních konzultacích je bezplatná, tedy dodavateli za ni
nevzniká nárok na odměnu, či náhradu nákladů, které vynaloží;
3. zadavatel připouští pro předběžné tržní konzultace formu písemnou i ústní, a to
za následujících podmínek:
a. zadavatel stanovuje přednostně písemnou formu předběžných
konzultací, své vyjádření musí účastníci zaslat v termínu uvedeném níže,
b. zadavatel si vyhrazuje právo poté s účastníky jednat osobně k vyjasnění
zaslaných návrhů, zadavatel si dále vyhrazuje právo spojit předběžnou
tržní konzultaci pro více účastníků podle svých možností a dalších
okolností;
4. veškerá komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem bude zaznamenávána a
dodavatel pro svou účast na předběžných tržních konzultacích udělí souhlas se
zpracováním osobních údajů, pořízení záznamu s jeho následným uveřejněním
(písemně poskytnutých podkladů, komunikace mezi dodavatelem a
zadavatelem, případně audio či audio-vizuální záznam z osobního jednání);
dodavatel je vždy oprávněn označit určitou část jako obchodní tajemství a takové
označení řádně zdůvodnit, taková část se neuveřejní, pakliže je nárok dodavatele
oprávněný;
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5. veškerá komunikace (jak písemná, tak ústní) v rámci předběžné tržní konzultace
bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce; veškeré další informace a
dokumenty bude zadavatel poskytovat výhradně v českém jazyce a veškeré
úkony a komunikace ze strany dodavatelů vůči zadavateli musí být vedeny v
českém, případně slovenském jazyce, osobní jednání v rámci předběžné tržní
konzultace této výzvy bude vedeno v českém, případně slovenském jazyce;
6. po uplynutí lhůty pro pořádání samotných předběžných tržních konzultací
zadavatel vyhodnotí informace a zveřejní záznamy o konzultacích a poskytnuté
podkladové materiály.
9)

LHŮTY A TERMÍNY PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ

Zadavatel stanovuje následující lhůty pro tyto předběžné tržní konzultace:
-

-

pro podávání vyjádření a návrhů dodavatelů:
• od vyhlášení předběžných tržních konzultací do 14. 2. 2020 10:00
hodin;
pro pořádání ústních předběžných tržních konzultací:
• od 14. 2. 2020 10:00 hod. do 21. 2. 2020 10:00 hod.

Zadavatel si vyhrazuje změnu výše uvedených lhůt a termínů v průběhu tržní
konzultace. O změně bude zadavatel informovat uveřejněním na profilu zadavatele.
10)

KONTAKTNÍ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE

Zadavatel stanovuje, že pro veškerou komunikaci mimo ústní předem dohodnuté
konzultace je nutné použít písemnou formu. Zadavatel preferuje e-mailovou formu a
určuje kontaktní osobu ve věcech tržní konzultace:
Kontaktní osoba ve věci
předběžné tržní
konzultace:

JUDr. Jana Mitrović
e-mail:
jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz
Tel.:
495817453

Zadavatel si dále vyhrazuje, že může uveřejňovat veškeré záznamy a podklady i dříve
než ve výše uvedeném termínu, uzná-li to za vhodné. Zadavatel si dále vyhrazuje
možnost zrušit předběžnou tržní konzultaci kdykoliv, a to i bez udání důvodu, a právo
na vyhodnocení a využití závěru předběžné tržní konzultace dle uvážení zadavatele.

Přílohy:
-

tabulka plnění minimálních parametrů dodávky – příloha č. 1

-

návrh smlouvy – příloha č. 2

…………………………………
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. v.r.
hejtman Královéhradeckého kraje
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