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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:

TIRXMSMT015

Název projektu:

Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů
vzdělávací politiky

Druh řízení:

Rámcová dohoda

Resort / KU

MŠMT / Lukáš Seifert

Datum konzultace:

22. 10. 2020 od 10:00

Místo konzultace:

Videokonference - online

Prezence připojených účastníků byla pořízena samostatně.

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 předpokládané náklady budoucího projektu: ANO

Průběh jednání
Projektový manažer přivítal přítomné a představil průběh předběžné tržní konzultace.
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Zástupce resortu seznámil přítomné s výzkumným záměrem resortu, zejména s cíli výzkumné potřeby,
požadovanými výsledky a důvody, proč resort danou problematiku chce zkoumat a představil pracovní
verzi projektového rámce rámcové dohody. Popsal předpokládaný obsah a počet uvažovaných
minitendrů (dále MT). Prezentace resortu je přílohou tohoto protokolu.
Jednotliví účastníci konzultace se dále vyjádřili k představenému projektovému rámci a na základě
diskuze vyvstaly následující nejdůležitější body:

1. Před podáním nabídky do veřejné zakázky může uchazeč utvořit konsorcium. Nabídka je
následně podána hlavním řešitelem zastupujícím celé konsorcium.
2. Uvažované MT rámcové dohody pokrývají rozdílná témata z hlediska odbornosti. Dosavadní
navržené expertní činnosti a počet osob v projektovém rámci nemusí být dostačující pro pokrytí
všech MT.
3. Zadavatel určí v Zadávací dokumentaci expertní činnosti, které mají přiřazené kvalifikační
požadavky. Uchazeč musí navrhnout minimálně jednu osobu (hlavního garanta), která dané
kvalifikace splní pro každou expertní činnost. Je možné, aby uchazeč navrhl více osob pro splnění
stejné kvalifikace. Poté je v jednotlivých MT možné místo jedné osoby vybírat z více osob, kteří
naplní kvalifikaci.
4. U rámcové dohody není možné, aby uchazeč přidával další osoby naplňující kvalifikační
požadavky během řešení projektu. Při podání nabídky do jednotlivých MT uchazeč může
definovat další Role (např. administrativní činnosti) za nižší sazbu. U Rolí je sazba stanovena na
60 % vůči kvalifikaci a každá Role musí být přidružena ke kvalifikaci. V rámci dané Role osoby
nemusí být jmenovitě uvedeny a v jedné Roli může být více osob současně. Osoby v rámci Role
mohou být v průběhu řešení projektu měněny bez nutnosti žádosti na zadavatele.
5. Osoba naplňující kvalifikaci (garant kvalifikace) může být přiřazena pouze k jedné kvalifikaci.
Jedna osoba nemůže zaštitovat více kvalifikací.
6. Kvalifikačním požadavkem „odborník na legislativu“ je myšlena osoba, která má typově dobrou
orientaci ve školské legislativě, nemusí pocházet z praxe. Osoba, která se zabývá školským
právem jako např. člen legislativní rady vlády nebo právník se znalostí školského práva.
7. Finanční prostředky alokované na celou rámcovou dohodu jsou zatím stanoveny na cca. 12 mil
Kč. Nacenění jednotlivých MT bude odlišné dle předpokládaného rozsahu daného výzkumu.
Rychlá evaluace do 6 měsíců v rozsahu 300–500 tis Kč, větší téma cca. nad 1 mil. Kč. Většina MT
jsou zakázky malého rozsahu do 2 mil.
8. Cena podané nabídky není určujícím faktorem hodnocení nabídky, jedná se o 30 % celkového
hodnocení. Primárně se sleduje kvalita podané nabídky, která činní 70 % celkového hodnocení.
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Z povahy rámcové dohody není s uchazečem veden dialog, komise posuzuje na základě
dodaných podkladů.
9. Členem výzkumného týmu může být osoba ze zahraničí. Cizí občanství není překážkou.
Doložené dokumenty musí být v českém, slovenském jazyce či v latině. V případě jiného jazyka
musí být doložen úředně ověřený překlad dokumentu.

Závěr
Jako klíčové je spatřováno ve správné specifikaci expertních činností, jejich počtu a jim přidruženým
kvalifikačním požadavkům.

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. V rámci diskuse
byly konzultovány předpokládané náklady budoucího projektu.

Přílohy:
Prezentace resortu
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