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Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci
Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“) konané v rámci
přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku města Český Krumlov s názvem „Efektivní
Městský úřad v Českém Krumlově“.
Město Český Krumlov hodlá zadat veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem bude zavedení
prvků procesního řízení a optimalizace řídícího procesu Řízení portfolií, programů a projektů na
Městském úřadě Český Krumlov. V souvislosti s tím zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků
městského úřadu v oblastech procesního a projektového řízení.
Jelikož je město Český Krumlov zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v současné době zvažuje
způsob zadání uvedené veřejné zakázky. Má přitom zájem na tom, aby zadávací podmínky co
nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně naplňovaly zákonné požadavky, zejména zásadu
přiměřenosti a další zásady upravené v § 6 ZZVZ. Zadavatel se proto rozhodl využít možnosti vést
PTK dle ustanovení § 33 ZZVZ, a to zejména s cílem informovat potencionální dodavatele o svých
záměrech a získat relevantní informace nezbytné pro přípravu zadávacích podmínek.
V rámci této PTK zadavatel dodavatelům předkládá základní informace k plánované veřejné zakázce
a zároveň si dovoluje požádat o zodpovězení několika dotazů vztahujících se ke způsobu zadání
veřejné zakázky (blíže viz příloha).
V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 ZZVZ realizuje zadavatel PTK rovněž za účelem získání
informací podstatných pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
PTK bude vedena tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže ani zásad zadávání veřejných
zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. Získané informace budou použity výhradně pro účely zpracování
zadávacích podmínek. Tato pozvánka bude rovněž uveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/
Zadavatel předpokládá, že předběžné tržní konzultace proběhnou písemnou formou pomocí
elektronického nástroje E-ZAK. Vyzývá proto dodavatele, kteří mají o účast na předběžných
konzultacích zájem, aby zaslali své vyjádření k otázkám nastíněným v příloze tohoto dokumentu a
případné další náměty v termínu do 13. 9. 2021 14:00 pomocí individuální komunikace el.
nástroje E-ZAK (zaslání zprávy zadavateli).
Zadavatel předpokládá, že bude veřejná zakázka dělena na dvě samostatné části. Každý
Dodavatel, který má o účast na předběžných tržních konzultacích zájem, může reagovat na jednu,
případně obě části plánované veřejné zakázky. Pokud dodavatel podává vyjádření k oběma částem
plánované veřejné zakázky, musí být tato vyjádření podána na každou plánovanou část veřejné
zakázky samostatně.
Dokumentace k předběžné tržní konzultaci je dostupná na vyžádání dodavatele o účast na
předběžné tržní konzultaci prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.ckrumlov.cz a na
URL adrese předběžné tržní konzultace v E-ZAK:
https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000590.
Zadavatel konstatuje, že za účelem užívání E-ZAK je nutné být v E-ZAK registrován. Veškeré
podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje vč. manuálu pro registraci, jsou dostupné

na https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf. V případě, že se Vám
nedaří do E-ZAK zaregistrovat, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského
ovládání nebo technického nastavení elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové
stránce kontaktujte podporu aplikace E-ZAK na tel. 538 702 719 nebo na e-mailu podpora@ezak.cz.
Jakékoliv dodatečné informace k této PTK budou ve výše uvedeném termínu pro vyjádření k
otázkám v zájmu zachování transparentnosti, rovného zacházení a dodržení zákazu diskriminace
zaslány všem osloveným subjektům a rovněž uveřejněny stejným způsobem jako tato pozvánka.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby od účastníků PTK další podklady či
vyjasnění zaslaných odpovědí.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě uskutečnění dalšího kola PTK, oslovit pouze ty dodavatele,
kteří v rámci odpovědi na PTK poskytli relevantní informace pro přípravu zadávacích podmínek. V
případě potřeby může zadavatel v rámci dalšího kola PTK svolat buď osobní jednání s účastníky
PTK, které by se uskutečnilo v sídle zadavatele na adrese Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov,
nebo online jednání, které by se uskutečnilo předem včas oznámeným způsobem.
Zadavatel uvádí, že pokud zadávací dokumentace v následném zadávacím řízení bude obsahovat
informace, které jsou výsledkem PTK, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace,
identifikuje osoby, které se na PTK podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly
obsahem PTK, a to v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ.
Zadavatel respektuje při vedení tržní konzultace ochranu obchodního tajemství a/nebo osobních
údajů a jiných důvěrných informací případně poskytovaných účastníky v průběhu tržní konzultace.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
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