V Praze dne 13. srpna 2020

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
Vážení,
společnost Garanční systém finančního trhu (dále jen „Zadavatel“) si Vás tímto dovoluje oslovit
a zdvořile požádat o účast na předběžné tržní konzultaci, která bude vedená s cílem připravit zadávací
podmínky a informovat v úvahu přicházející dodavatele o záměrech a požadavcích Zadavatele na plnění
veřejné zakázky „Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
Předmětem zvažované Veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody na jejímž základě budou
uzavírány realizační smlouvy, jejichž předmětem bude zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
oprávněným osobám postupem dle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů.
Zadavatel zvažuje zahájení zadávacího řízení specifickou formou jednacího řízení s uveřejněním podle
§ 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„JŘSU“). Významnou výhodou postupu v JŘSU je možnost jednat s účastníky zadávacího řízení o klíčových
zadávacích podmínkách, které lze následně vhodným způsobem modifikovat, a to s ohledem na možnosti
účastníků zadávacího řízení. V této souvislosti lze zejména uvažovat s jednáním a úpravou parametrů
týkajících se smluvních podmínek.
Z uvedeného důvodu se Zadavatel rozhodl prostřednictvím osobní schůzky představit dodavatelům
základní parametry zvažovaného modelu zadávacího řízení a zároveň otevřít diskusi s relevantními dodavateli
na trhu ohledně možností realizace předmětu plnění Veřejné zakázky. Cílem osobní schůzky bude zejména
identifikovat možnosti dodavatelů v návaznosti na aktuální situaci na tuzemském trhu.
Zadavatel v tomto směru očekává rovněž diskusi týkající se:
kvalifikace a hodnocení;
obchodních podmínek;
požadavku na zajištění obchodních míst na území České republiky;
způsobu výplaty vkladů a odhadu nákladů na straně dodavatele, a to s ohledem na očekávaný
přechod k ověření prostřednictvím elektronické identity;
Předběžný termín osobní schůzky navrhuje Zadavatel na pondělí 24. 8. 2020 od 15:00, a to v sídle
advokátní kanceláře – HAVEL & PARTNERS, Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00,
Praha.

Pokud Vás naše žádost zaujala, prosíme o potvrzení Vaši účasti a termínu společného setkání zasláním
e-mailu kontaktním osobám, kterými jsou:
•
Mgr. Ondrej Čurilla, email: Ondrej.Curilla@havelpartners.cz; HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář a
•

JUDr. Tomáš Hejduk, email: thejduk@gsft.cz; člen výkonné rady Zadavatele

a to nejpozději do pátku 21. 8. 2020 do 11:00.
V případě, že by Vám navržený termín setkání nevyhovoval, kontaktujte nás prosím na výše
uvedených e-mailových adresách. Zadavatel nevylučuje ani možnost dálkového spojení prostřednictvím
videokonference.
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