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POZVÁNKA NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE 
 

„Rámcová dohoda na dodávky zdravotnického materiálu a léčiv “ 
 

Identifikační údaje zadavatele 
Název: Společnost Podané ruce o.p.s. 
Sídlo: Hilleho 1842/5, 602 00 Brno 
IČO: 60557621 
 

Vážení dodavatelé, 

zadavatel – Společnost Podané ruce o.p.s., IČO 60557621, se sídlem Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, za niž jedná Mgr. 
Jindřich Vobořil, ředitel (dále jen „zadavatel“) – hodlá během roku 2022 realizovat zadávací řízení, jehož výsledkem bude 
rámcová dohoda na dodávky zdravotnického materiálu a léčiv – rozdělena na části.  

Předmětem zadávacího řízení bude  průběžné zajišťování dodávek pro zadavatele zdravotnickým materiálem a léčivy podle jeho 
aktuálních potřeb. 

Zadavatel si proto dovoluje pozvat potenciální dodavatele na hromadnou předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Cílem předběžných tržních 
konzultací (dále také „PTK“) je zejména seznámit dodavatele se záměrem a požadavky zadavatele a diskutovat s nimi aktuální 
situaci na trhu, možnosti uplatnění aspektů odpovědného zadávání dle ust. § 6 odst. 4 zákona, predikci dalšího cenového vývoje 
v oblasti, nastavení optimálních lhůt pro dodání a další podmínky zadávacího řízení. Pro základní představu dodavatelů o 
předmětu připravované veřejné zakázky je přílohou této výzvy k účasti na PTK specifikace požadavků a podklad pro kalkulaci 
z připravované zakázky. Zadavatel si vyhrazuje možnost zaslat další podrobnosti předmětu předběžných tržních konzultací 
přihlášeným zájemcům po uplynutí termínu pro přihlášení k PTK (viz dále). Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby 
nebyla narušena hospodářská soutěž, ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 zákona.  

Hromadná předběžná tržní konzultace se uskuteční dne 2.6. 2022 ve 14:00 hod v sídle zadavatele Hilleho 1842/5,  602 00 Brno 
(4. patro). Deadline pro přihlášení se na předběžnou tržní konzultaci je do 30.5.2022 do 10.00 hod z důvodu zajištění vhodných 
prostor. Vzhledem k povinnosti dodavatele dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek, a s ohledem na ust. § 211 zákona, 
podle kterého „Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté 
probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře 
zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace“, a tedy nezbytnost řádného 
zdokumentování postupu zadavatele, bude z průběhu předběžných tržních konzultací pořízen audiovizuální záznam a písemný 
zápis, o čemž budou účastníci předběžných tržních konzultací informováni před jejich zahájením. Audiovizuální záznam bude 
určen výhradně pro potřeby zadavatele, nebude uveřejňován, a stane se součástí dokumentace o zadávacím řízení. Zájemci o 
předběžnou tržní konzultaci, nechť se přihlásí kontaktní osobě, kterou je Ing. Miroslav Marek, e-mail: marek@podaneruce.cz, 
tel. +420 778 785 314,. Přihlášeným zájemcům budou poskytnuty bližší informace ohledně přesného času, místa jednání a 
způsobu prokazování totožnosti před uskutečněním předběžné tržní konzultace Po skončení předběžných tržních konzultací 
bude vyhotoven zápis, který bude zaslán všem zúčastněným dodavatelům prostřednictvím el. nástroje vhodné uveřejnění nebo 
e-mailem. 

S pozdravem 

 
Ing. Miroslav Marek 
 


