Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
Městská část Praha 8 se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48, IČO: 00063797 (dále jen
„zadavatel“), má zájem v rámci projektu „Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací
a mimořádných událostí“ pořídit inovativní návrh řešení komplexních problémů v oblasti krizového řízení
a řešení mimořádných situací, který bude spočívat v návrhu komplexní metodiky a vývoje a dodávky
softwarového nástroje umožňujícího stabilizovat chaotickou situaci a zefektivnit komunikaci, přípravu
a řešení jak mimořádných událostí, tak složitých krizových situací (dále také jen „Projekt“).
Zadavatel bude návrh, vývoj a realizaci řešení v rámci Projektu poptávat v zadávacím řízení formou řízení
o inovačním partnerství podle § 70 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů („ZZVZ“).
Zadavatel má v úmyslu zadávací podmínky veřejné zakázky na návrh, vývoj a realizaci řešení
v rámci Projektu („Veřejná zakázka“) vymezit tak, aby odpovídaly jeho potřebám, současně však
umožnily co nejširší účast možných dodavatelů v zadávacím řízení. Za tímto účelem zadavatel
vyzývá relevantní dodavatele k účasti v předběžné tržní konzultaci („Konzultace") podle § 33 ZZVZ.
1. Identifikační údaje zadavatele
Označení zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Profil zadavatele:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru
právních služeb
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

2. Zástupce zadavatele
Zástupcem zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním Veřejné zakázky je Mazel a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Belgická 276/20, 120 00 Praha 2, IČO: 081 64 258, e-mail:
zakazky@akmazel.cz. Zástupce zadavatele je v souladu s ust. § 43 ZZVZ pověřen výkonem
zadavatelských činností v zadávacím řízení a je taktéž pověřen k přijímání případných námitek dodavatelů
dle ust. § 241 a násl. ZZVZ (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby
zadavatele).
3. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je návrh inovativní metodiky a vývoj a dodávka inovativního softwarového
nástroje na míru vyvinutého prostřednictvím inovačního partnerství pro potřeby zadavatele, které umožní
stabilizovat chaotickou situaci a zefektivnit komunikaci, přípravu a řešení jak mimořádných událostí, tak
složitých krizových situací, a to na napříč orgány, organizacemi a subjekty na území zadavatele a umožní
realizovat jednotný a společný koordinovaný postup všech zapojených subjektů, orgánů a organizací,
zapojených do přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Příprava na mimořádné události a krizové situace dnes probíhá zjednodušenou formou – plány jsou obvykle
vytvářeny osobami nebo organizacemi, které je následně nevykonávají. Informace mezi orgány
a organizacemi jsou sdíleny nestrukturovanou formou, plánovací dokumentace je nesourodá, její kvalita je
odvislá od jednotlivců, nikoliv celku, stejně tak proveditelnost připravených opatření. V reálné situaci se
ukazuje, že připravené plány nejsou ze strany těch, kdo je mají vykonávat, využitelné.

Cílem Projektu je formulovat inovativní metodiku a vytvořit softwarový nástroj pro podporu krizového řízení,
přípravy a řešení katastrof na území MČ Praha 8, zahrnující nejen krizové řízení ale i ochranu obyvatelstva
a vedoucí ke zvýšení kvality života občanů MČ Praha 8 a jejich bezpečnosti. Výstupy budou realizovány v
rámci principů inovačního partnerství s cílem využití moderních procesních nástrojů, nových metodických
přístupů a strukturovaného přístupu ke zpracování dat a informací.
Smyslem Projektu je umožnit všem zapojeným subjektům, orgánům a organizacím připravit se společně
a efektivně na řešení mimořádných událostí a krizových situací tak, aby zpracované plány byly vytvořeny
osobami a organizacemi, které je následně budou vykonávat, umožnit orgánům a organizacím sdílet
potřebné informace strukturovanou formou, jejichž kvalita bude standardizovaná a bude odvislá
o celkového významu a důležitosti konkrétních údajů v rámci celku a která umožní realizovat opatření
v reálném čase proveditelná. Smyslem Projektu je rovněž zvýšit povědomí a informovanost obyvatelstva,
orgánů a organizací o souvislostech a hrozbách, které mohou negativně ovlivnit kvalitu života na území MČ
Praha 8 a poskytnout informace o možných signálech zhoršující se bezpečnostní situace v reálném čase,
situaci a trendech, a indikujících blížící se problémy velkých rozměrů.
Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v Příloze č. 1 - Specifikace Projektu, která je
uveřejněna současně s touto výzvou.
4. Vymezení účelu a předmětu konzultace
Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů s předmětem plnění Veřejné zakázky,
současně i získání informací potřebných pro objektivní nastavení podmínek Veřejné zakázky. Zadavatel
tímto způsobem chce při vynaložení rozumného úsilí předcházet možným rizikům, která by se při realizaci
Veřejné zakázky mohla vyskytnout. Cílem Konzultace je zajistit, že zadávací podmínky budou v souladu s §
6 ZZVZ, zejména se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Předmětem Konzultace bude seznámení potenciálních dodavatelů s předmětem plnění veřejné zakázky
a záměrem sledovaným jeho realizací ze strany zadavatele, konkrétně pak budou konzultovány především
tyto tematické okruhy:
1) Ověření inovativnosti požadovaného technického řešení a jeho nedostupnosti na trhu;
2) Diskuse nad vymezením předmětu plnění Veřejné zakázky a nastavením zadávacích podmínek
Veřejné zakázky, včetně ověření realizovatelnosti požadovaného technického řešení;
3) Ověření dodavatelského okruhu předmětu Veřejné zakázky, tj. zejména schopnosti dodavatelů toto
řešení dodat;
4) Ověření předpokládané hodnoty Veřejné zakázky;
5) Další otázky, které vyvstanou v průběhu Konzultace.
5. Vymezení okruhu účastníků konzultace a průběh konzultace
Konzultace je otevřená, přičemž výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci je uveřejněna na úřední
desce na webových stránkách zadavatele https://www.praha8.cz/ a profilu zadavatele, který lze nalézt na
odkazu https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html.
Konzultace bude konána v jednom až dvou kolech, z nichž první kolo bude spočívat ve společném jednání
s dodavateli, kde odborný tým detailněji představí požadavky na plnění předmětu Veřejné zakázky, bude
odpovídat na dotazy účastníků Konzultace a povede s nimi diskusi nad výše uvedenými tematickými

okruhy. Ve druhém kole případně dodavatelé, kteří se účastnili prvního kola Konzultace, písemně zodpoví
dotazy zadavatele.
První kolo Konzultace bude otevřeno širšímu okruhu relevantních účastníků. Účastnit se může každý
dodavatel či odborník, který se k účasti v Konzultaci přihlásí.
Zájemci o účast v Konzultaci vyplní registrační formulář, který je Přílohou č. 2 této výzvy, a zašlou jej emailem nejpozději do 31. 1. 2022 včetně na e-mailovou adresu zástupce zadavatele zakazky@akmazel.cz.
Součástí registračního formuláře jsou dotazy zadavatele k získání základních informací pro stanovení
podmínek Veřejné zakázky.
První kolo Konzultace bude probíhat formou společného jednání zástupců zadavatele a jeho poradců
(na straně jedné) se zástupci účastníků (na straně druhé), a to osobně v sídle zadavatele. Jednání bude
probíhat v českém jazyce.
Zadavatel si s ohledem na vývoj epidemie onemocnění covid-19 a plnění v této souvislosti nařízených
mimořádných opatření vyhrazuje právo neumožnit zástupci dodavatele účast na Konzultaci konané formou
osobního jednání v případě, že tento nebude dodržovat příslušná hygienická opatření (vybavení
respirátorem apod.), a další v nařízeních stanovené podmínky (např. systém ON), jejichž splnění bude při
vstupu kontrolováno.
Zadavatel může na první kolo Konzultace navázat druhým kolem Konzultace, ve kterém zástupci
každého účastníka obdrží formulář dotazníku, jehož prostřednictvím mohou komentovat záměr
zadavatele, a to formou odpovědí na otázky ve formuláři uvedených. Vyplněné dotazníky zašlou účastníci
e-mailem na adresu uvedenou v dotazníku, a to ve lhůtě uvedené v dotazníku. Zadavatel předpokládá, že
lhůta pro zaslání dotazníků bude činit nejméně 5 pracovních dnů.
O potřebě provedení druhého kola konzultace vždy rozhoduje zadavatel a dodavatelé na toto nemají právní
nárok. Zadavatel si vyhrazuje vést tato jednání v písemné, distanční nebo i v prezenční formě, či druhé kolo
neuskutečnit. O průběhu prvního kola Konzultace bude pořízen záznam, a to formou zvukového záznamu a
písemného zápisu.
Zadavatel v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ označí podstatné
informace, které byly obsahem Konzultace, a informace, které jsou výsledkem Konzultace, přičemž
zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané informace o průběhu Konzultace včetně informací předaných
dodavateli dle svého uvážení.
Ve vztahu k prvnímu kolu Konzultace platí, že jednacím jazykem je český jazyk (současně se připouští
použití slovenského jazyka). V případě druhého kola platí, že odpovědi na dotazy v dotaznících mohou být
i v anglickém jazyce. Zájemci, kteří český jazyk neovládají, si mohou zajistit tlumočení na vlastní náklady.
Zadavatel může požadovat úhradu nákladů tlumočení (v případě, že tuto službu využije více zájemců,
ponesou náklady solidárně), a to jako předpoklad účasti zájemce na Konzultaci.
6. Čas a místo konzultace
Datum konání společného jednání s dodavateli v rámci prvního kola Konzultace je 7. 2. 2022 ve 13
hodin.
První kolo Konzultace bude konáno prezenční formou v sídle zadavatele na adrese: Grabova vila, Na
Košince 502, 180 00 Praha 8 – Libeň.

Datum konání případného druhého kola Konzultace bude stanoveno v návaznosti na výsledky prvního kola
Konzultace. Zadavatel stanoví konání druhého kola Konzultace s dostatečným předstihem.
7. Výhrady zadavatele
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tato výzva se vztahuje výhradně k účasti na Konzultaci a
touto nedochází k zahájení zadávacího řízení, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve
smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ nebo § 129 odst. 4 ZZVZ, ani o výzvu k podání žádostí o účast či nabídky na
Veřejnou zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo neumožnit dodavateli účast na Konzultaci, pokud nebude mít za prokázané,
že se jedná o potenciálně relevantního dodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřihlížet ke komunikaci, podkladům a připomínkám dodavatelů v jiném než
českém, případně slovenském jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích doplnění či vysvětlení jimi předložených informací.
Zadavatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny uvedených podmínek Konzultace (např. s ohledem na
aktuální vývoj epidemie onemocnění covid-19 a v této souvislosti nařízených mimořádných opatření).
Zadavatel si vyhrazuje právo na ukončení Konzultace bez zpracování výsledků, a to i bez udání důvodů,
a právo na vyhodnocení a využití závěrů Konzultace dle uvážení zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ identifikovat v zadávací dokumentaci osoby,
které se podílely na Konzultaci, a uvést všechny podstatné informace, které byly obsahem Konzultace.
Zadavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje získané od dodavatelů v rámci Konzultace (např. údaje
v registračním formuláři, audiozáznam z prvního kola Konzultace apod.) souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Osobní údaje budou zadavatelem zpracovány maximálně po dobu jednoho roku na základě
oprávněného zájmu zadavatele jako správce osobních údajů za účelem doložení jednání. Více o svých
právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webu https://www.praha8.cz/Informace-o-zpracovaniosobnich-udaju.html.
Dodavatelé si sami hradí náklady spojené s jejich účastí na Konzultaci, zadavateli nevzniká povinnost se na
jejich úhradě nijak podílet.
8. Přílohy
-

Příloha č. 1 - Specifikace Projektu,
Příloha č. 2 - Registrační formulář

V Praze dne 21. 1. 2022

Mgr. MICHAL
MAZEL

Podepsal Mgr. MICHAL MAZEL
DN: cn=Mgr. MICHAL MAZEL,
c=CZ, o=Mgr.MICHAL MAZEL,
ou=1,
email=michal.mazel@akmazel.cz
Datum: 2022.01.21 14:15:20 +01'00'
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