Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
1.

2.

Identifikace Zadavatele
Název zadavatele:

Státní zemědělský intervenční fond

Sídlo zadavatele:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČO zadavatele:

48133981

Identifikace předběžné tržní konzultace
Název:

3.

Předběžná tržní konzultace - Poskytování služeb analýzy
a zpracování satelitních a dalších dat

Účel předběžné tržní konzultace

Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s označením „Poskytování služeb analýzy a zpracování
satelitních a dalších dat“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmětem Veřejné zakázky by mělo být
primárně poskytování služeb zpracování a vyhodnocování satelitních dat a monitoring
zemědělských aktivit prostřednictvím automatizovaných algoritmů využívajících satelitní data.
Zadavatel má v úmyslu zadat Veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“).
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu Veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést
předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ (dále také jen „PTK“). PTK bude probíhat za
podmínek, způsobem a v termínech dále uvedených. Účelem PTK bude zejména získat
relevantní a objektivní informace od potenciálních dodavatelů ve vztahu k předpokládané
hodnotě Veřejné zakázky a k nastavení věcných a kvalifikačních podmínek Veřejné zakázky tak,
aby zadavatelem zpracovaná zadávací dokumentace Veřejné zakázky byla srozumitelná, po
odborné stránce kvalitní, aktuální a odrážela potřeby zadavatele a možnosti relevantního trhu.
Řádný průběh PTK bude zajišťovat jako zástupce zadavatele společnost MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 (dále jen „Zástupce
zadavatele“).
S ohledem na výše uvedené tímto zadavatel vyzývá dodavatele z řad subjektů působících
a podnikajících v daném oboru předmětu Veřejné zakázky k účasti na PTK.
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4.
4.1.

Průběh a podmínky předběžné tržní konzultace
Účastníci předběžné tržní konzultace

Zadavatel bude PTK realizovat s potenciálními dodavateli, kteří mají relevantní zkušenosti
s předmětem plnění Veřejné zakázky. Potenciální dodavatelé, u kterých zadavatel předpokládá
zájem o plnění Veřejné zakázky, jsou osloveni přímo zadavatelem prostřednictvím této výzvy.
Pozvánka a informace o zahájení PTK bude rovněž uveřejněna na profilu zadavatele
https://zakazky.szif.cz.
Zájemci o účast na PTK se mohou přihlásit nejpozději do 10. 7. 2020 (včetně) prostřednictvím
registračního formuláře (příloha č. 1 této výzvy), který řádně vyplněný zašlou Zástupci
zadavatele e-mailem na adresu hrebikova@mt-legal.com nebo prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK v sekci této PTK.
4.2.

Průběh předběžné tržní konzultace

PTK je plánována jako vícekolová. Nebude-li splněn cíl PTK, popř. uzná-li to zadavatel jako
potřebné a účelné, může PTK opakovat.
PTK bude vedena v českém jazyce formou písemného vyplnění dotazníků a případně ústního
jednání.
První kolo PTK bude realizováno formou písemného vyplnění dotazníku.
Účastníci PTK budou v rámci prvního kola PTK podrobněji seznámeni s předmětem plnění
Veřejné zakázky a jeho specifikací a budou požádáni o vyplnění dotazníku vztahujícímu se
k předmětu plnění Veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.
Další kolo PTK se bude konat na základě výzvy zadavatele a za podmínek stanovených
zadavatelem v příslušné výzvě.
Z průběhu PTK bude pořízen záznam v písemné podobě. Podstatné informace z jednání v rámci
PTK a výsledek PTK budou z důvodu transparentnosti zveřejněny na profilu zadavatele
nejpozději společně s uveřejněním zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Potenciální
dodavatelé svojí účastí na PTK vyslovují souhlas s pořízením tohoto záznamu a s uveřejněním
podstatných informacích získaných zadavatelem v rámci PTK, výsledku PTK a informací ve
smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ.
V průběhu PTK bude dbáno na ochranu obchodního tajemství, osobních údajů a jiných
důvěrných informací případně poskytovaných účastníky PTK.
5.

Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo PTK kdykoliv v jejím průběhu změnit nebo zrušit.
PTK bude vedena tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž a zásady zadávání veřejných
zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.
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Výsledky PTK nemají povahu nabídek či žádostí o účast v zadávacím řízení. Účast na PTK
nezakládá potenciálnímu dodavateli ani zadavateli žádná práva ani povinnosti v budoucím
zadávacím řízení Veřejné zakázky vyjma informační povinnosti zadavatele ve smyslu § 36 odst.
4 ZZVZ
Zadavatel upozorňuje, že dotazy potenciálních dodavatelů nemusí být v rámci PTK
zodpovězeny, zejména v případě, že by odpovědi na ně nebyly (dosud) známy, anebo by
zodpovězení takového dotazu mohlo znamenat porušení pravidel průběhu PTK, zásad dle § 6
ZZVZ, dalších ustanovení ZZVZ či jiných právních předpisů.
6.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Registrační formulář

Praha dne dle elektronického podpisu
Státní zemědělský intervenční fond
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
(podepsáno elektronicky)
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