VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje
předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce modernizace datového centra
ČSÚ.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:

Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)

Sídlo:

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 - Strašnice

IČO:

000 25 593

2. FORMA A TERMÍN KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Veřejný zadavatel Vás tímto vyzývá k účasti v předběžné tržní konzultaci a žádá Vás,
abyste na základě svých znalostí dostupných technických a technologických možností:
 písemně do samostatného dokumentu s jasným odkazem na zdrojový dokument
(Příloha č. 1 této výzvy "MDC II TechSpec") např. str., kapitola, bod, apod., stručně
uvedli vnímané nejasnosti, rozpory, komplikace apod. s případnými možnými
negativy. Body, popisy atd., u kterých nejsou komplikace nebo nejasnosti, není třeba
komentovat.
Příloha č. 1 této výzvy obsahuje předpokládané zadání technických parametrů jednotlivých
bloků požadovaného řešení.
Je možné písemně vyjádřit i další připomínky k zadávacím podmínkám zrušené VZ
„Modernizace

datového

centra“

(odkaz

na

profil

zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM603186344-24298738/ZadavaciDokumentace-603186344-24298738/).
Zpracované písemné návrhy řešení dle výše uvedeného zadání zasílejte:
 v elektronické písemné strojově čitelné podobě
 prostřednictvím e-mailu na petr.bohm@czso.cz a VEREJNEZAKAZKY@czso.cz
 s názvem předmětu „Písemné návrhy řešení pro účely předběžné tržní konzultace
Modernizace datového centra“
 ve lhůtě do 14. 8. 2019 do 12:00 hod.
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3. DŮVOD A PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení
zadávacích podmínek opakovaně připravované veřejné zakázky modernizace datového centra
ČSÚ (definování a ověření specifikace předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek a omezení žádostí o vysvětlení zadávací
dokumentace a případných námitek).
Dodavatelé se mohou k navrhovaným parametrům veřejné zakázky vyjádřit. Dojde tak k získání
relevantních a objektivních informací o aktuálních možnostech a specifikách trhu.
Informace a výsledek předběžné tržní konzultace budou identifikovány v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky.
Předmět předběžné tržní konzultace
Základním předmětem předběžné tržní konzultace je získání zpětné vazby k předpokládaným
technickým parametrům jednotlivých bloků požadovaného řešení modernizace datového centra
ČSÚ v oblasti HW (servery, disková pole, síťové prvky apod.) a SW (clustery, zálohování
apod.), jejich možných konfigurací a zapojení, stejně tak jako získání představy o časových
limitech dodávek, instalací a migrací i možných rizik a omezení.

4. PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Příloha č. 1 – MDC II TechSpec

V Praze dne 7. 8. 2019
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Kateřina Kateřina Škarková
Datum: 2019.08.07
Škarková
15:38:05 +02'00'

……………………………………
Ing. Kateřina Škarková
ředitelka odboru veřejných zakázek
a právních služeb (ČSÚ)
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