V Praze dne 22. června 2018
Věc: Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci

Vážení,
jménem zadavatele – ČESKÝ ROZHLAS, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČO 45245053 si
Vás dovoluji pozvat na předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem “Náhrada
systému FAST“, která se bude konat v sídle zadavatele, a to dne 9. července 2018 od 14:00 hod.
Z důvodu maximálního naplnění § 6 zákona, tedy zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace se zadavatel rozhodl realizovat kolektivní předběžnou tržní konzultaci se
všemi zájemci zároveň formou společného osobního setkání.
Předmětem této předběžné tržní konzultace budou následující okruhy otázek:


ČRo zahájilo projekt Můj rozhlas, který bude v budoucnu zajišťovat individualizované prostředí pro
nabídku zvukových, obrazových i textových příspěvků jednotlivým uživatelům. Je nutné zajistit, aby
provedení náhrady SW FAST novým řešením bylo připraveno i na budoucí možné doplňování o
doplňkové sofistikované nástroje umožňující hlubší (podrobnější, intuitivnější) hledání
požadovaných příspěvků – technické předpoklady pro takové řešení, které musí být vzaty v potaz
při této veřejné zakázce (pokud takové existují)



Schopnost resp. možnost doplnit zadání i o řešení publikační části (ve vybraných oblastech – např.
publikování informací o zaměstnancích na intranetových stránkách) tj. ve vybraných částech zajistit
i frontend část řešení.

Z této předběžné tržní konzultace bude pořízen zvukový záznam, který bude sloužit výhradně k účelu
vypracování písemného protokolu. Tento bude následně všem účastníkům předběžné tržní konzultace
zaslán ke schválení.
Zadavatel si na tomto místě dovoluje upozornit na následující skutečnost, použije-li zadavatel do následné
zadávací dokumentace informace, které budou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel je
povinen označit v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikovat osoby, které se na předběžné tržní
konzultaci podílely, a uvést všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.
Na závěr si Vás dovoluji požádat o zaslání potvrzení Vaší účasti včetně jména osoby a její funkce, která se
za Vaši společnost na předmětné tržní konzultaci zúčastní, a to do 4. července 2018 do 16 hod. na e-mail
eva.gottova@rozhlas.cz. Za každého dodavatele je možná účast max. 2 osob.
Děkuji a jsem s pozdravem
Bc. Eva Gottová
Český rozhlas
Oddělení veřejných zakázek
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
mobil: +420 720 387 820
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