
                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R

V Praze, dne: 1. 3. 2021

Č. j.: ŘVC/519/2020/ORE-8

JID: RVCCR-eO-01009/21

Předběžná tržní konzultace zadání veřejné zakázky „Přístaviště Davle – zhotovitel stavby“

Vážení,

dovolujeme si  Vás  přizvat  k předběžné  tržní  konzultaci  k  připravované  veřejné  zakázce  s názvem

„Přístaviště Davle – zhotovitel  stavby“,  kterou hodlá  Ředitelství  vodních cest  ČR v nejbližší  době

zahájit.

Jak již název napovídá, předmětem veřejné zakázky je vybudování nového přístaviště v Davli, které

bude sloužit ke krátkodobému a střednědobému stání rekreačních plavidel.

Zadavatel  se s  ohledem na  inovativní  způsob hodnocení  ekonomické výhodnosti nabídek,  který

hodlá v rámci předmětného zadávacího řízení uplatnit, rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní

konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů.

Cílem předběžné tržní konzultace je  seznámení dodavatelů se zadávacími podmínkami, zejména s

navrhovaným způsobem hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek. 

Vzhledem k současné situace připravil zadavatel předběžnou tržní konzultaci ve formě předmluvené

prezentace, ve které jsou dodavatelům představeny potřebné informace. Rádi bychom Vás požádali,

abyste  se  seznámili  s předloženými  dokumenty  a  poskytli  nám  zpětnou  vazbu  k zadávacím

podmínkám prostřednictvím připojeného dotazníku tak, aby zohledňovaly dobrou praxi a umožnily

dobrou realizaci veřejné zakázky.

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.

Dotazník, prosím, vyplňte do 8. 3. 2021.

V případě dotazů či nejasností se, prosím, neváhejte obrátit na Ing. Jana Kovače, mail: kovac@rvccr.cz,

tel: +420 722 952 847.

Těšíme se na Váš názor.

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel
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