Č. j.: TAČR/171-1/2020

Oznámení o záměru zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
v přímém zadání v.v.i.
Technologicka agentura Česke republiky je poskytovatel podpory v ramci Programu verejnych zakazek v
aplikovanem vyzkumu a inovacích pro potreby statní spravy BETA2 (dale jen “Program”), ktery byl schvalen
usnesením vlady Česke republiky c. 278 ze dne 30. 3. 2016 a jehoz znení je dostupne na
https://tacr.cz/dokums_raw/beta2/TAČR_Program%20BETA2.pdf .
Ve spolupraci s Ministerstvem zahranicních vecí Česke republiky (dale jen „MZV“ nebo „resort“) a ve smyslu ust.
§ 2 odst. 2. písm. g) zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu, experimentalního vyvoje a inovací, pripravila
TA ČR projekt TIRXMZV942 s nazvem Využití zahraničněpolitických nástrojů k posílení odolnosti ČR vůči
hrozbám hybridního charakteru k resení potreby tohoto resortu, ktery bude resortem pri realizaci take rízen.
Vzhledem k tomu, ze resort v souladu s Programem pozadal o príme zadaní a predpokladana hodnota verejne
zakazky na získaní navrhu resení vyse uvedeneho projektu ciní 1 773 600,00 Kč, rozhodl se zadavatel v souladu
s ustanovením § 31 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavaní verejnych zakazek, ve znení pozdejsích predpisu (dale jen
„ZZVZ“) postupovat v souladu s Programem a mimo rezim tohoto zakona. Pri procesu zadavaní jsou dodrzovany
zasady uvedene v § 6 ZZVZ.
Dle
Predpisu
v
ramci
Programu
BETA2
dostupneho
rovnez
na
https://tacr.cz/dokums_raw/beta2/170605_P%Č5%99edpis_v_r%Č3%A1mci_programu_BETA.pdf
lze
z duvodu efektivity rízení projektu v ramci resortu, ktery je konecnym uzivatelem vysledku projektu, zadat resení
malych projektu vyzkumnych potreb organizacím v rídící pusobnosti daneho resortu. Na navrh MZV tímto TA ČR
oznamuje svuj zamer zadat verejnou zakazku maleho rozsahu k resení vyse uvedeneho projektu v prímem zadaní
verejne vyzkumne instituci – Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i., IČ: 48546054, Sídlem Nerudova 257/3, Praha
1, 118 50, jehoz je MZV zrizovatelem. Podrobnosti projektu jsou popsany v Projektovem ramci
a v Harmonogramu resení, ktere tvorí prílohu tohoto oznamení.
Predevsím s ohledem na zasadu transparentnosti vyjadrenou v § 6 odst. 1 ZZVZ se zadavatel rozhodl svuj zamer
zverejnit. Dodavatel, ktery se domníva, ze resení projektu lze realizovat pri dodrzení stanovenych
(technickych/netechnickych) podmínek s podstatne nizsími naklady za podmínky dodrzení stejne urovne kvality
vysledku, muze sve pripomínky proti postupu zadavatele zaslat ve lhute 21 dní ode dne uverejnení tohoto
oznamení na email dodatecne.informace.beta@tacr.cz.
V Praze dne 26. 02. 2020

Margita Pištorová
reditelka Sekce realizace resortních potreb

Prílohy:
1. Projektovy ramec
2. Harmonogram resení
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