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Oznámení o předběžných tržních konzultacích
1. ÚVOD
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
(dále jen „Zadavatel“) připravují nové zadávací řízení pro uzavření rámcové smlouvy na dodávku OOPP
(dále jen „zakázka“) mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zadavatel se před zahájením zadávacího řízení rozhodl vést níže specifikované předběžné tržní konzultace.
Jejich účelem je zvýšení transparentnosti výběrového řízení a získání relevantních a objektivních informací o
možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl následně optimálně nastavit zadávací podmínky uvedené zakázky,
zejména co se týče požadavků na rozsah a splnění konkrétních norem požadovaného zboží.
2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem zakázky bude zajišťování průběžných dodávek ochranných osobních pracovních prostředků (dále
jen „OOPP“ nebo také „Zboží“) podrobně specifikovaných v Příloze, která bude také součástí zadávacích
podmínek. Zadavatel nyní požaduje zjistit, zda technická specifikace OOPP odpovídá situaci na trhu a zda
jsou potenciální dodavatelé schopni nabídnout dodávky OOPP v režimu náhradního plnění podle zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. FORMA A PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ
Účast v předběžných tržních konzultacích je otevřená. Oznámení o plánovaných předběžných tržních
konzultacích bude uveřejněno na profilu Zadavatele https://zakazky.pmdp.cz/contract_index.html a účastnit
se tak mohou všichni potenciální zájemci o předmětnou zakázku (dále jen „dodavatelé“).
Předběžné tržní konzultace budou probíhat písemně v době od 29. 5. 2019 do 6. 6. 2019. Odpovědi na
otázky uvedené v Příloze tohoto Oznámení (viz bod 5) stejně jako případné upřesňující či doplňující dotazy
mohou dodavatelé zasílat na e-mailovou adresu kodytkova@pmdp.cz, nebo prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK (viz odkaz výše). Odpovědi zadavatele na případné upřesňující či doplňující dotazy ze strany
dodavatelů budou v průběhu předběžných tržních konzultací zveřejňovány na profilu Zadavatele.
Vyplyne-li z těchto předběžných tržních konzultací potřeba provedení dalších konzultací s dodavateli, oznámí
Zadavatel další kolo předběžných konzultací způsobem, jakým byly oznámeny tyto předběžné konzultace.
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Pokud budou mít informace získané v průběhu předběžných tržních konzultací vliv na zadávací dokumentaci
zakázky, budou tyto informace uvedeny v samostatné zprávě, která bude součástí zadávací dokumentace.

4. ÚČEL PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ
Účelem této konzultace (pro Zadavatele) je získání informací o rozsahu a důležitých podmínkách stanovených
Zadavatelem na dodávání požadovaného zboží.
5. VÝZVA ZADAVATELE K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Zadavatel s ohledem na přípravu zadávacích podmínek zakázky vyzývá potenciální dodavatele k zodpovězení
dotazů uvedených v Příloze.
Dodavatel nemusí zodpovědět všechny položené otázky.
Zadavatel tímto prohlašuje, že v rámci vedení předběžných tržních konzultací bude respektovat práva
dodavatele, co se týče ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací poskytovaných účastníky
předběžných tržních konzultací, budou-li tyto za důvěrné dodavatelem označeny.

Příloha: Dotazy OOPP

Ing. Petra
Švíková
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ing. Petra Švíková
vedoucí oddělení obchodu a MTZ
garant připravované zakázky
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