Ředitelství vodních cest ČR
V Praze dne: 17. 5. 2022
Č. j.: ŘVC/265/2022/OVZ
Předběžná tržní konzultace zadání veřejné zakázky „Servisní centrum Roudnice nad
Labem – zhotovitel stavby“
Vážení,
dovolujeme si Vás přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce
s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ (dále také jen
„veřejná zakázka“), kterou hodlá Ředitelství vodních cest ČR (dále také jen „zadavatel“)
v nejbližší době zahájit. V rámci bližších informací k připravované veřejné zakázce zadavatel
odkazuje na projektovou dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.
Zadavatel se s ohledem na zajištění podpory vzdělávání a praxe, spolu se
zajištěním podpory osob znevýhodněných na trhu práce, ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm.
p) ve spojení s ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), které hodlá v rámci předmětného
zadávacího řízení uplatnit, rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve
smyslu § 33 ZZVZ.
Cílem předběžné tržní konzultace je transparentním způsobem vhodně nastavit zadávací
podmínky tak, aby byla maximálním způsobem zajištěna podpora vzdělávání a praxe
spolu s podporou osob znevýhodněných na trhu práce a zároveň aby nastavení této
podpory v rámci zadávacích podmínek nebylo diskriminační a nepřiměřené.
Zadavatel zamýšlí v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zakotvit zvláštní
podmínku dle ust. § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, že určitý vybraný dodavatel je povinen
zaměstnat na plnění veřejné zakázky určité procento osob znevýhodněných na trhu
práce.
Zadavatel zároveň zamýšlí v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zakotvit
hodnotící kritérium, které bude bonifikovat zaměstnání osob znevýhodněných na trhu
práce v rámci plnění veřejné zakázky.
Zadavatel stanovil, že předběžná tržní konzultace bude probíhat v písemné formě. V rámci
předběžné tržní konzultace zadavatel žádá o zodpovězení dotazů uvedených v příloze č. 2
této pozvánky.
Pravidla stanovená k přípravě a průběhu předběžné tržní konzultace určuje zadavatel
s výhradou jejich možného přizpůsobení s ohledem na případné další potřeby a průběh
konzultace.
Zadavatel si vyhrazuje možnost uskutečnění druhého kola této předběžné tržní konzultace,
a to v jakékoliv formě podle uvážení zadavatele. V rámci tohoto druhého kola mohou být
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položeny dodatečné otázky, které se mohou objevit po zodpovězení dotazů zadavatele
v prvním kole.
Podklady k předběžné tržní konzultaci byly uveřejněny na profilu zadavatele dostupném na
adrese https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR a na webových stránkách zadavatele www.rvccr.cz,
přičemž zadavatel přímo oslovil i potenciální dodavatele z České republiky, kteří mu jsou
známi a o kterých věděl, že s obdobným předmětem plnění mají zkušenosti. Nicméně tato
předběžná tržní konzultace je otevřená a mohou se jí zúčastnit všichni potenciální
dodavatelé o veřejnou zakázku, tzn. i ti, kteří nebyli zadavatelem osloveni.
Předběžná tržní konzultace nesmí vést k porušení základních zásad ZZVZ. Průběh i výsledek
předběžné tržní konzultace bude zaznamenán ve zprávě vytvořené zadavatelem. Informace
z předběžných tržních konzultací užité v zadávacích podmínkách zadané veřejné zakázky
budou v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ v zadávací dokumentaci výslovně označeny, a to včetně
osob, které se na výsledku podílely.
V případě Vašeho zájmu o účast na této předběžné tržní konzultaci zašlete prosím své
odpovědi na dotazy uvedené v příloze č. 2 této pozvánky na e-mailovou adresu:
machacikova@rvccr.cz.
Svoji odpověď prosím doručte nejpozději do 3. 6. 2022.

Těšíme se na Vaše odpovědi.

______________________________________
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Součástí této pozvánky k předběžné tržní konzultaci jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k záměru „Servisní centrum Roudnice nad Labem“
Příloha č. 2 – Dotazy zadavatele
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