
   
 

 

OZNÁMENÍ O PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI  
 

k veřejné zakázce s názvem „Detekce vozidel s nadměrnými 
emisemi částic“ 

 
Zadavatel, hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, 
PSČ 110 01, odbor dopravy, tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 33 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), proběhne předběžná tržní konzultace týkající se nadlimitní veřejné zakázky 
s názvem „Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic“, zadávané formou řízení 
o inovačním partnerství dle § 70 a násl. ZZVZ. 
 
Přílohou č. 1 tohoto oznámení je popis předpokládaného předmětu plnění veřejné zakázky 
tak, aby v rámci předběžné tržní konzultace potenciální dodavatelé byli schopni odpovědět 
na otázky zadavatele. 
 
Zadavatel upozorňuje, že v návaznosti na předběžnou tržní konzultaci se popis předmětu 
plnění může před zahájením zadávacího řízení změnit. Toto oznámení pak není předběžným 
oznámením, výzvou k podání nabídek či žádostí o účast, ani oznámením o zahájení 
zadávacího řízení. 
 
Cílem této předběžné tržní konzultace je získat relevantní informace k tomu, aby zadavatel byl 
schopen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve smyslu § 16 a § 23 ZZVZ, 
neboť s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nemá k dispozici 
údaje a informace o zakázkách obdobného charakteru. 
 
Předběžná tržní konzultace proběhne písemně, elektronickou formou, a to takovým 
způsobem, že potenciální dodavatelé, kteří se budou účastnit této předběžné tržní 
konzultace, vyplní a odešlou zadavateli dotazník, který je přílohou č. 2 tohoto oznámení. 
 
Vyplněný dotazník účastníci předběžné tržní konzultace zašlou k rukám kontaktní 
osoby zástupce zadavatele, Mgr. Zdeňka Horáka, advokáta, e-mailem na adresu: 
horak@arzinger.cz, a to nejpozději do deseti dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
 
Toto oznámení, včetně příloh, je uveřejněno na webových stránkách zadavatele 
www.praha.eu, v sekci Dotace a granty. Zadavateli známí potenciální dodavatelé pak byli 
současně k účasti na této předběžné tržní konzultaci vyzváni také prostřednictvím e-mailových 
pozvánek. 
 
V Praze dne 14.10.2020 
 
v.r.  
podepsáno elektronicky 
_________________________ 
Ing. Libor Šíma 
ředitel odboru dopravy 
 
Přílohy: 1) Popis předpokládaného předmětu plnění 

2) Dotazník k předběžné tržní konzultaci 
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