V Plzni dne 1. 4. 2021
POZVÁNKA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Vážení,
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, IČO: 00078077, se
Vnitřní Město, 301 00 Plzeň („Zadavatel“), si Vás dovoluje oslovit
konzultací, jejímž předmětem budou vybrané otázky v souvislosti s
opakované zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka
(„Veřejná zakázka“). Zadavatel předpokládá, že zadání Veřejné
otevřeného řízení v nadlimitním režimu.

sídlem Smetanovy sady 179/2,
v souvislosti s předběžnou tržní
přípravou zadávacího řízení na
regálů pro depozitář Bory 16“
zakázky by proběhlo v rámci

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly
i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Za
tímto účelem se Zadavatel rozhodl přistoupit k předběžné tržní konzultaci („Konzultace“), oslovit
okruh potenciálních dodavatelů, kteří mají s těmito dodávkami již konkrétní zkušenosti, a diskutovat
aspekty týkající se podmínek připravované Veřejné zakázky.
1.

VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU KONZULTACE

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem realizace Veřejné zakázky
a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení podmínek Veřejné
zakázky. Zadavatel tímto způsobem chce předcházet možným rizikům, která by se při realizaci Veřejné
zakázky mohla vyskytnout.
Předmětem Konzultace bude diskuze o zvažovaných podmínkách Veřejné zakázky, včetně technických
a obchodních otázek souvisejících s budoucím plněním Veřejné zakázky.
Předmět veřejné zakázky je specifické povahy, a to z toho důvodu, že v místě plnění již proběhla
dodávka předmětu plnění, která nebyla zdárně dokončena a zadavatel byl nucen od smlouvy
s dodavatelem odstoupit. V současné době se se v místě plnění veřejné zakázky nacházejí
zabetonované kolejnice pro regály.
Zadavatel má zájem řešit v průběhu Konzultace zejména následující otázky:
a) Stanovení výše předpokládané hodnoty
b) Stanovení dalších zadávacích podmínek
c) Stanovení způsobu technického řešení regálů s ohledem na stávající stav místa plnění,
v rámci kterého bude dodávka a instalace kompaktních regálů realizována vč. předložení
případných variant řešení týkajících se možného využití/nevyužití stávajících kolejnic pro
instalaci posuvných regálů
d) Stanovení záručních podmínek
e) Odpovědné veřejné zadávání
Zadavatel konkrétní dotazy zahrnul do přílohy č. 1 – Dotazník a žádá Vás o zodpovězení dotazů
uvedených v této příloze. Každý účastník Konzultace je oprávněn se k uvedeným dotazům a samotnému
řešení vyjádřit. Součástí vyjádření by měl být návrh popř. návrhy řešení.
Veškeré technické podklady k předmětu plnění veřejné zakázky naleznete v příloze č. 2 a 3.
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2.

VYMEZENÍ OKRUHU ÚČASTNÍKŮ KONZULTACE

Konzultace je otevřena širšímu okruhu relevantních účastníků. Účastnit se může každý dodavatel či
odborník, který má zkušenost s obdobným plněním jako je předmět Veřejné zakázky, tj. dodávka,
realizace a technické řešení posuvných a stacionárních regálových systémů.
Zadavatel je připraven zohlednit i relevantní zkušenosti ze zahraničí obsahově odpovídající výše
uvedeným požadavkům.
3.

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH KONZULTACE

Pro účastníky Konzultace jsme připravili v elektronickém nástroji E-ZAK uveřejnění na profilu
zadavatele, kde naleznete veškeré informace a podklady ke Konzultaci.

Zde je odkaz na E-ZAK:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8402.html
Zadavatel Vám tímto také dává na vědomí, že umožňuje případným zájemcům o předběžnou tržní
konzultaci prohlídku místa plnění to je v nově zrekonstruovaném objektu depozitáře Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje, na pozemcích parcelní číslo 527/33 (ostatní plocha), parcelní číslo 527/130
(ostatní plocha), obec Plzeň, katastrální území Plzeň (721981).
Poštovní adresa: Studijní a vědecká knihovna PK, Odborná pracoviště a depozitář Bory,
Klatovská tř. 200, 320 70 Plzeň
Kontaktní osobou pro účely prohlídky místa plnění je Ing. Václav Petřík, tel. č. + 420 724 342 489,
e-mail: sprava@svkpk.cz
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR budou v případě zájmu organizovány Zadavatelem pouze
individuální prohlídky, které je nutné si předem dojednat s výše uvedenou kontaktní osobou. (nejpozději
3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro zaslání odpovědí).
V případě Vašeho zájmu žádáme o zaslání odpovědí na otázky uvedené v příloze č. XY - Dotazníku
nejpozději do pátku 23. 4. 2021 do 12:00 hodin na emailovou adresu zadavatele:
Mgr. Daniel Bechný, ředitel, e-mail: bechny.daniel@svkpk.cz.
Zadavatel si vyhrazuje na základě obdrženého vyplněného dotazníku pro Konzultaci právo vést se
zástupci každého účastníka, který zašle zadavateli vyplněný dotazník, individuální jednání
prostřednictvím videokonferenčního hovoru prostřednictví Microsoft Teams nebo jiné obdobné
aplikace. Zadavatel odkaz na videokonferenční hovor zašle každému účastníkovi po domluvení
konkrétního data a času jednání.
O průběhu individuálního jednání bude pořízen zápis a dále též zvukový záznam videokonferenčního
hovoru.
V rámci individuálního jednání se zástupcem účastníka předběžné tržní konzultace si zadavatel
vyhrazuje právo vyjasnit si s účastníkem předběžné tržní konzultace nejasnosti uvedené v účastníkem
předloženém výstupu.
Jednání v rámci předběžné tržní konzultace bude probíhat v českém jazyce.
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Zadavatel upozorňuje, že se bude zabývat pouze relevantními připomínkami směřujícími k věcným,
technickým či právním aspektům záměru Zadavatele a podmínek Veřejné zakázky.
Pouze uzná-li to Zadavatel v průběhu Konzultace za potřebné, může se rozhodnout realizovat další kolo
jednání v rámci Konzultace, které může probíhat v obdobném formátu, nebo jiné formě podle uvážení
Zadavatele, a to s těmi účastníky, jejichž připomínky poskytnuté v rámci Konzultace bude Zadavatel
považovat za nejvíce přínosné a konstruktivní.
Účastí na Konzultaci dává zástupce dodavatele souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízením
záznamu pro interní účely Zadavatele. Informace o obsahu a výsledku Konzultace se stane součástí
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ.
4.

PODKLADY KE KONZULTACI

Součástí výzvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Dotazník
Příloha č. 2 - Technická zpráva regálového systému
Příloha č. 3 - Složka – výkresová dokumentace
5.

ZÁVĚR

Případné dotazy a připomínky
stepanka.hamatova@cnpk.cz

zasílejte

prosím

výhradně

e-mailem

na

adresu:

Děkujeme za případnou účast v Konzultaci a tím Vaši podporu při přípravě Veřejné zakázky.

S pozdravem
Digitálně podepsal

Mgr. Daniel Mgr. Daniel Bechný
Datum: 2021.04.06
Bechný
09:59:10 +02'00'
Mgr. Daniel Bechný
ředitel
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
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