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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: TITXMMR926 

Název projektu: Rozvojový potenciál obcí a regionů 

Druh řízení: Soutěžní dialog 

Resort / KU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Daniel Sokol 

  Datum konzultace: 16. 12. 2019 od 13:00 

Místo konzultace: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, Praha 6 

 

 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 a soutěžního 

dialogu. 

Zástupce resortu seznámil přítomné s výzkumným záměrem resortu, zejména s cíli výzkumné potřeby, 

požadovanými výsledky a důvody, proč resort danou problematiku chce zkoumat. Dále byly také 

představeny uvažované kvalifikační předpoklady.  
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Prezentace je přílohou tohoto protokolu. 

 

Byla diskutována dostupnost dat, která má MMR k dispozici a která může poskytnout. 

Ze strany dodavatelů bylo navrženo rozšíření kvalifikačního kritéria u činností (návrh metodiky, 

dokumentace, shrnutí; rešerše, návrh metodiky) s popisem kvalifikace člena VT „sociolog či sociální 

geograf“ např. o aplikovanou ekonomii, regionální rozvoj či veřejnou správu. 

Ze strany dodavatelů byla také vznesena následující připomínka: Nelze zcela vynechat velká města 
(např. kvůli problematice regionální dopravy). Nutné vydefinovat standardy (např. služby nejnižšího 
řádu atd.). 
 
Dále bylo ze strany dodavatelů navrženo prodloužení projektu o 1 kvartál. 
 
Dodavatel položil dotaz, zda MMR preferuje konkrétní oblast, která bude v rámci metodiky a dalších 
výsledků testována. 
 
V rámci diskuse byly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu 

 

 Výsledek konzultace 

Zadavatel přednesl záměr zadání veřejné zakázky v souladu se zpracovaným projektovým rámcem.  

Zadavatel upřednostňuje zmapování obcí do 10 tis. obyvatel nad většími městy (krajské metropole 

aglomerace), zaměření spíše na venkov. Není potřeba jít do detailů. U obcí nad 10 tis. obyvatel bude 

stačit zmapování např. vzdálenosti k důležitým objektům, existence správních úřadů apod. Zadavatel 

vybere konkrétní ORP / 2 odlišné kraje,..  

Zadavatel zváží zda u výsledku typu „R: Webová aplikace…“ nedojde ke změně za výsledek typu „O“. 

Resort v rámci soutěžního dialogu poskytne přehled dostupných dat, která případně může dodavateli 

poskytnout (či nutné podmínky k tomuto poskytnutí, četnost apod.)  

Zadavatel zohlední výše uvedenou připomínku týkající se oborů nutných k prokázání kvalifikačních 

předpokladů a rozšíří kvalifikační požadavky o vybrané obory. 

Zadavatel rozšíří dobu trvání projektu o 1 kvartál. 

 

 

Přílohy: 

Prezentace resortu 

  


