
 

V Praze dne 8. 12. 2021  

 
Vážení,   
 
zadavatel Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, IČO: 0064581, odbor dopravy 
Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „zadavatel“), Vás tímto v souladu s ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
v y z ý v á  
 

k účasti na předběžných tržních konzultacích, jejichž předmětem je konzultace podmínek pro přípravu 
řízení o inovačním partnerství na projekt „Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do centrálního 
registru vozidel a dalších databází“ (dále jen „PTK“). 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Zadavatelem PTK je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, IČO: 0064581, 
odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy. 

2. Www stránky zadavatele 

Veškerá dokumentace k předběžným tržním konzultacím byla uveřejněna na webových stránkách 

zadavatele na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html 

3. Smluvní zastoupení zadavatele 

Osobou zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s předběžnými tržními 
konzultacemi k veřejné zakázce je v souladu s ustanovením § 43 zákona act ŘANDA HAVEL LEGAL 
advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Truhlářská 13 – 15, PSČ: 110 00, Praha 1, IČO: 276 36 836, kontaktní 
osoba: Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, tel. 222 537 500-501, e-mail: zakazky@actlegal-rhl.com, 
datová schránka: fsjynfq (dále jen „zástupce zadavatele“). 

4. Komunikace se zadavatelem 

Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 a 3 zákona písemně, 
v elektronické podobě. Písemná komunikace se zadavatelem (zástupcem zadavatele) proběhne zejména 
prostřednictvím e-mailu, či datové schránky. 

5. Účel a předmět předběžných tržních konzultací 

Zadavatel zvažuje zadání veřejné zakázky formou inovačního partnerství, jejímž předmětem by měl být 
vývoj systému na vytěžování dopravních dat na základě vstupu do centrálního registru vozidel a dalších 
databází.  

Účelem PTK je získat od dodavatelů, kteří podnikají v oblasti získávání a zpracování dat z oblasti dopravy, 
zda je požadované plnění dostupné na trhu, zda je možné je vyvinout, zda jsou dodavatelé ochotni 
požadované řešení vyvinout, a jaké by byla případně předpokládaná hodnota budoucí zakázky. 

mailto:zakazky@actlegal-rhl.com


2 / 2 

Účelem PTK je zároveň informování dodavatelů předmětných služeb o záměrech a požadavcích 
zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky v souladu s § 33 zákona a jeho úmyslu zadat veřejnou 
zakázku. Tato výzva k účasti na PTK pak není předběžným oznámením, výzvou k podání nabídek či 
žádostí o účast, ani oznámením o zahájení zadávacího řízení. 

6. Účast dodavatelů na předběžných tržních konzultacích 

Zadavatel adresně písemně vyzve k účasti na předběžných tržních konzultacích jemu známé dodavatele. 
Zároveň zadavatel uveřejní výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích na webových stránkách 
zadavatele s tím, že účast na předběžných tržních konzultacích je otevřena všem dodavatelům, kteří ve 
stanovené lhůtě odešlou zadavateli vypracované odpovědi na dotazy obsažené v příloze této výzvy 
(Příloha č. 2 výzvy k účasti na předběžných tržních konzultacích), tedy i těm dodavatelům, kteří nebyli 
zadavatelem k účasti na předběžných tržních konzultacích adresně vyzváni. 

7. Lhůta pro zaslání odpovědi na dotazy zadavatele 

ZADAVATEL STANOVIL TERMÍN KONCE LHŮTY PRO ZASLÁNÍ ODPOVĚDÍ DO _20.12.2021. 

8. Průběh předběžných tržních konzultace 

Dodavatelé, kteří mají zájem o účast na předběžných tržních konzultacích se zadavatelem, nejdříve 
písemně vypracují odpovědi na dotazy zadavatele (zadavatel doporučuje využít Přílohu č. 2 výzvy k účasti 
na předběžných tržních konzultacích) a zašlou je zadavateli do konce stanovené lhůty uvedené v bodu 7 
této výzvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby předběžné tržní konzultace opakovat, případně vyzvat 
dodavatele k dodatečnému písemnému vyjádření.  

Zadavatel dále apeluje na dodavatele, aby svou odpověď na položené dotazy současně odůvodnili.  

Zadavatel si vyhrazuje právo diskrece a volného uvážení při zohledňování odpovědí uvedených 
dodavateli předmětných služeb, a to ve vztahu k nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Pokud zadavatel do zadávací dokumentace k veřejné zakázce následně začlení informace, které jsou 
výsledkem předběžné tržní konzultace, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona označí v zadávací 
dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a 
uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace. 

Předběžné tržní konzultace budou vedeny v českém jazyce. 

9. Přílohy 

Součástí výzvy k účasti na předběžných tržních konzultacích jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Popis záměru zadavatele 

Příloha č. 2 Dotazník 

 
za Hlavní město Praha  
 
 
_______________________________ 
act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. 
Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci 
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