Číslo jednací: TACR/1970-1/2019
Projektová příprava: TITXSUJB938

Protokol k předběžné tržní konzultaci projektu
Zadavatel:

ČR – Technologická agentura České republiky

Sídlem:

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Zastoupený:

Margitou Pištorovou, ředitelkou Sekce realizace resortních potřeb, TA ČR

IČ:

72050365

ID projektu:

TITXSUJB938

Název projektu:

Metoda hodnocení integrity materiálu tlakové nádoby reaktoru JE VVER1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva

Druh řízení:

Prozatím nestanoveno

Resort / KU

SUJB / Tereza Marková

Datum konzultace:

28. 11. 2019 od 13:00

Místo konzultace:

Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, Praha 6

Prezence přítomných byla pořízena samostatně. Účastníci konzultace jsou zde uváděni pouze
zástupnými symboly.
Náplň jednání
Náplní jednání byla předběžná tržní konzultace v souladu s § 33 „ZZVZ“. Zástupci zadavatele zjišťovali
kvalitativní měřítka předmětu připravované veřejné zakázky.
Při prezentaci projektového rámce byly představeny zadavatelem uvažované kvalifikace: ANO
Při prezentaci projektového rámce byly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu: ANO
Průběh jednání
Projektový manažer přivítal přítomné a představil průběh předběžné tržní konzultace.
Zástupce resortu seznámil přítomné s výzkumným záměrem resortu, zejména s cíli výzkumné potřeby,
požadovanými výsledky a důvody, proč resort danou problematiku chce zkoumat. Prezentace resortu
je přílohou tohoto protokolu.
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Expert představil pracovní verzi projektového rámce. Popsal očekávaný obsah navržených výsledků a
uvažovaný harmonogram přírůstku výsledků.
Účastníci konzultace předběžně informovali o možném vytvoření konsorcia pokrývajícího požadované
odbornosti s ohledem na cíl projektu.
Jednotliví účastníci konzultace se dále vyjádřili k představenému projektovému rámci a na základě
diskuze vyvstaly následující otázky k rozhodnutí/specifikaci v projektovém rámci:
1. Zvážit možnost zahrnout do řešení projektu i strategii ex-vessel cooling.
2. V případě zařazení strategie ex-vessel cooling do projektu zvážit vypracování dvou
certifikovaných metodik. Samostatnou certifikovanou metodiku pro strategii in-vessel
retention a samostatnou certifikovanou metodiku pro strategii ex-vessel cooling. Jedná se o
dva rozdílné přístupy.
3. Případně vypracovat jednu společnou certifikovanou metodiku s oddělenými kapitolami pro
strategii in-vessel retention a ex-vessel cooling.
4. V případě zařazení strategie ex-vessel cooling do řešení projektu účastník odhadl zvýšení
nákladů o 50 % spojených s větším rozsahem experimentálních prací a souvisejících výpočtů.
5. Zvážit možnost prodloužit dobu trvání projektu o dva kvartály s ohledem na délku trvání
experimentů.
V rámci diskuze s účastníky konzultace byly projednány kvalifikační požadavky. Takto vymezené
požadavky na kvalifikaci odpovídají dle účastníka rozsahu a odborné náplni řešení projektu.
Dále bylo s jednotlivými účastníky konzultace dohodnuto, že do 15. 1. 2020 mohou zaslat formou
datové zprávy písemný komentář a hrubý odhad zamýšlených nákladů projektu, neboť na místě
nebyly účastníci schopni přesněji odhadnout rozsah a strukturu zamýšlených nákladů nutných
k dosažení požadovaného cíle s/bez zahrnutí strategie ex-vessel cooling. Toto doplnění vyjádření bude
připojeno jako veřejná příloha k tomuto protokolu.
Stejnou možnost mají i všechny další subjekty, které se nezúčastnily této konzultace.
Závěr
Jako klíčové je spatřováno specifikovat, zda do projektového rámce zařadit také strategii ex-vessel
cooling. Dále zvážit prodloužení doby trvání projektu o dva kvartály s ohledem na délku trvání
experimentů.
Kvalifikační požadavky byly projednány jako přiměřené cíli projektu.
Výsledek konzultace
Zadavatel přednesl záměr zadání veřejné zakázky v souladu se zpracovaným projektovým rámcem.
Dle výsledků diskuse se zadavatel pokusí zohlednit připomínky a zjištěné poznatky v připravované
veřejné zakázce. V rámci diskuse byly diskutovány zadavatelem uvažované kvalifikace se závěrem, že
jsou stanoveny přiměřeně cíli. V rámci diskuse byly konzultovány možné přímé náklady budoucího
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projektu. S jednotlivými účastníky konzultace bylo dohodnuto, že do 15. 1. 2020 mohou zaslat písemný
komentář a odhad nákladů. Stejnou možnost mají i subjekty, které se jednání nezúčastnily.
Všechna obdržená vyjádření budou připojena jako veřejná příloha k tomuto protokolu.

Přílohy:
Prezentace resortu
Prezentace experta
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