„Dodávka EIS“

Předběžná tržní konzultace
k budoucí veřejné zakázce na dodávky

s názvem

„Dodávka EIS“
realizovaná podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen zákon),

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ
KONZULTACI
Tato zadávací dokumentace je výzvou k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“), prováděné v souladu s ustanovením § 33 zákona.
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona.
Zadavatel povede předběžné tržní konzultace s cílem definovat předmět veřejné zakázky a technické podmínky.
Zadavatel v současné době používá elektronické informační systémy (dále jen „EIS“) iFIS, Verso a EGJE (soubor vzájemně propojených
systémů) na základě platné stávající smlouvy. Zadavatel hodlá pro své potřeby pořídit nový komplexní EIS.
Nyní, prostřednictvím PTK, zadavatel hodlá ověřit, aktuální možnosti nákupu nového EIS a reálnou situaci na trhu s EIS v ČR. K tomuto účelu
realizuje tuto PTK, jejíž výsledky budou ověřovat technické a finanční podmínky pro nákup EIS aktuálně dosažitelné na trhu a budou sloužit
k přípravě zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku EIS.
V této zadávací dokumentaci pro předběžné tržní konzultace poskytuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů základní informace o
předmětu plnění připravované veřejné zakázky, kterou hodlá zadávat ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona, a žádá potencionální
dodavatele o účast v PTK.
PTK se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat nabídku na veřejnou zakázku. PTK bude vedena tak, aby to nenarušilo
hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.

Zveřejnění zadávací dokumentace PTK na profilu zadavatele:
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ibp.cz/

https://zakazky.ibp.cz/contract_display_23.html

1. Údaje o zadavateli:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
NUTS:
Datová schránka:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

veřejný zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) zákona
veřejná výzkumná instituce, kód 661
Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i.
Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
68081707
CZ064
vpgnqkv
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., ředitelka
JUDr. Pavel Vacek
pavel.vacek@ibp.cz
+420 541 517 287

2. Informace o předmětu budoucí veřejné zakázky:
2.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.
2.2. Název a klasifikace veřejné zakázky

„Dodávka EIS“

Klasifikace:
Informační systémy a servery
Podnikatelské a manažerské poradenství
a související služby
Programování programového vybavení
a poradenské služby
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2.3. Místo plnění veřejné zakázky
Brno, kód NUTS CZ064
2.4. Popis předmětu veřejné zakázky
Zadavatel má aktuálně zajištěn provoz EIS podle stávající smlouvy.
Za účelem definování předmětu veřejné zakázky a technických podmínek pro dodávku nového komplexního EIS a za
účelem přípravy zadávací dokumentace pro nové zadávací řízení, realizuje zadavatel tuto PTK.

3. Cíl předběžné tržní konzultace:

Cílem PTK je získat od potencionálních dodavatelů relevantní informace o jejich produktu, který jsou schopni zadavateli
nabídnout jako nový EIS, a to formou osobní prezentace tohoto produktu spojenou s další diskuzí (maximálně v rozsahu 2
hodin). Přesný termín a čas této prezentace dohodne zadavatel s každým potenciálním dodavatelem individuálně, a to na
základě vyjádření zájmu dodavatele o účast v PTK.

4. Účastníci PTK, místo PTK:

Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat nabídku na veřejnou zakázku.
Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných
zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.
Zadavatel předpokládá, že předběžné tržní konzultace proběhnou dne 7. 10. 2019 v době 9:00 – 12:00 hodin, dne 9. 10.
2019 v době 9:00 – 12:00 hodin, dne 10. 10. 2019 v době 9:00 – 12:00 hodin a dne 11. 10. 2019 v době 9:00 – 12:00, a to v
sídle zadavatele (Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i., Královopolská 2590/135, 612 65 Brno).
Předběžné tržní konzultace budou probíhat s každým účastníkem samostatně.

5. Způsob poskytnutí informací v rámci předběžné tržní konzultace:

Účastník předběžné tržní konzultace vyjádří svůj zájem účastnit se PTK zasláním elektronického souhlasu na adresu
zadavatele, k čemuž může využít:
• e-mailovou adresu: pavel.vacek@ibp.cz
• elektronický nástroj: https://zakazky.ibp.cz/contract_display_23.html

6. Doba pro poskytnutí souhlasu s účastí v PTK:

Termín pro poskytnutí souhlasu s další účasti v předběžné tržní konzultaci končí dne 4. 10. 2019 v 10,00 hod.

7. Všeobecné informace:

PTK je vedena za účelem přípravy zadávacích podmínek pro budoucí zadávací řízení v souladu se zákonem. Nejedná se o
zadávací řízení, v rámci něhož by měla být zakázka na dodávky a služby zadána a následně realizována.
Informace získané v rámci PTK využije zadavatel při přípravě zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zadání veřejné
zakázky, které bude vedeno podle zákona a bude přístupné kterémukoliv účastníkovi PTK i jiným dodavatelům.
Případné dotazy k PTK mohou dodavatelé adresovat na zadavatele (např. e-mailem).

V Brně dne 25. 9. 2019

doc. RNDr. Digitálně
podepsal doc.
RNDr. Eva Bártová,
Eva
Ph.D.
Bártová, Datum:
2019.09.25
Ph.D.
12:52:50 +02'00'

……………………………………………
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.
Ředitelka Biofyzikálního ústavu
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