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1. Identifikační údaje zadavatele, další informace 

1.1. Základní údaje o zadavateli 

Název zadavatele Statutární město Ostrava  

Sídlo zadavatele Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Prokešovo náměstí 1803/8 

IČO zadavatele 00845451 

Adresa profilu zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/ 

 

1.2. Kontaktní osoba zadavatele 

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal 

s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,  e-mail: 

vz@mt-legal.com. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli 

(tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je 

v souladu s ust. § 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím 

řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle 

ust. § 241 a násl. ZZVZ.  

 

1.3. Označení osoby, se kterou byla prováděna předběžná tržní konzultace a 

osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace 

Zadavatel uvádí, že v níže uvedeném rozsahu prováděl předběžné tržní konzultace: 

Rozsah předběžné tržní konzultace  Označení osoby, se kterou byly vedeny 

předběžné tržní konzultace 

Podmínky pro napojení současných 

řadičů světelných signalizačních zařízení 

na dopravní ústřednu prostřednictvím 

otevřeného komunikačního rozhraní 

OCIT 2.0 

Siemens, s.r.o., IČO 00268577, se sídlem Praha 

13, Siemensova 1, PSČ 155 00 

Podmínky pro napojení současných 

řadičů světelných signalizačních zařízení 

na dopravní ústřednu prostřednictvím 

otevřeného komunikačního rozhraní 

OCIT 2.0 

CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, sídlem 

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín 

 

Část zadávací dokumentace, 

kterou vypracovala jiná osoba  

Označení osoby 

Podmínky pro technickou specifikaci a 

 softwarové vybavení dopravního centra 

VARS BRNO a.s., IČO 6348190, sídlem 

Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno, 

AV media a. s., IČO 48108375, sídlem  

Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/
mailto:vz@mt-legal.com
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1.4. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování 

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré 

písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované 

účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení s výjimkou formulářů podle 

§ 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. 

 

V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu 

zadavatele. 

 

2. Předmět plnění veřejné zakázky 

2.1. Cíl a předmět plnění veřejné zakázky 

Podstatou projektu bude modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně - 

komunikační infrastruktury. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního 

centrálního řízení dopravy, zvýšení kapacity, dopravního komfortu a atraktivity dopravy, 

její plynulosti a bezpečnosti. 

Předmět plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) zahrnuje 

následující oblasti plnění: 

a) Dopravní centrum 

- cílem vybudování Dopravního centra (dále též jen „DC“) je zajištění 

centrálního dohledu nad dopravní situací ve městě; sběru dat týkajících se 

dopravy, jejich zpracování a vyhodnocení; vytvoření podmínek pro 

optimalizaci řízení dopravy zejména v období dopravních kongescí a ve 

výjimečných situacích; zvýšení atraktivity MHD; sjednocení a unifikování 

informačních toků a definování vazeb mezi jednotlivými subjekty 

v dopravě.  Dále je cílem zvýšení informovanosti občanů města o dopravní 

situaci, což bude mít dopad při plánování trasy a výběru druhu dopravního 

prostředku pro své cesty na území Ostravy; 

 

b) Řadiče světelných signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“)  

- výměna či doplnění (upgrade) vybraných řadičů SSZ na území města 

Ostravy; 

 

c) Dopravní ústředna, vč. poskytnutí licenčních oprávnění 

- poskytne úplnou kontrolu nad systémem SSZ ve městě; zcela nahradí již 

nevyhovující stávající dva dohledové systémy; bude zajišťovat komunikaci 

se všemi řadiči SSZ na území města Ostravy, spadajících do systému řízení 

dopravy ve městě;  

 

d) Strategické detektory 

- instalace zařízení, která umožní kontinuální sběr dopravních dat, která pak 
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budou následně zpracována a využívána pro posouzení dopravní situace a 

poskytování informací o dopravě, a to vč. vyhodnocovacího SW;  

 

e) Poskytování servisních služeb ve vztahu k plnění dle písm. a) a c) shora, jakož i 

SW části plnění dle písm. d) shora (v případě plnění dle písm. b) zadavatel 

nepožaduje poskytování servisních služeb, ale pouze záruku); nebude hrazeno 

s využitím prostředků z Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“); 

 

f) Poskytování služeb dalšího rozvoje (školení, konzultační práce a 

programátorské práce) ve vazbě na kterékoli plnění dle písm. a) až d) shora; 

nebude hrazeno s využitím prostředků z OPD. 

 

Plnění dle písm. a) až d) shora zahrnuje rovněž nezbytné seznámení zadavatele (resp. 

odpovědných pracovníků příslušných uživatelů) s obsluhou a poskytnutím záruky.  

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této 

zadávací dokumentace. 

 

Zadavatel předpokládá spolufinancování veřejné zakázky z OPD, přičemž vybraný 

dodavatel musí plnění poskytovat tak, aby možnost kofinancování nebyla narušena. 

 

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 16 a 

násl. ZZVZ činí 147.458.800,- Kč bez DPH (z toho část odpovídající implementaci díla, u 

níž je počítáno se spolufinancováním z dotačních prostředků, činí 133.274.800,- Kč bez 

DPH, část odpovídající servisním službám, která nebude spolufinancována s využitím 

dotačních prostředků OPD, činí 9.080.000,- Kč bez DPH a část odpovídající službám 

rozvoje, která nebude spolufinancována s využitím dotačních prostředků, činí 5.104.000,- 

Kč bez DPH). 

 

Zadavatel nepředpokládá překročení celkové výše předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky v nabídkách účastníků.  

 

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 

 34996000-5 | Silniční řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení 

 34972000-1 | Systém pro měření intenzity dopravy 

 48800000-6 | Informační systémy a servery 

 72263000-6 | Implementace programového vybavení 

 48613000-8 | Elektronická správa dat (EDM) 

 32412000-4 | Komunikační sítě 

 72261000-2 | Podpora programového vybavení 
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 72267000-4 | Údržba a opravy programového vybavení 

 

3. Doba plnění veřejné zakázky 

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy s vybraným 

dodavatelem.  

Realizace veřejné zakázky (v části provedení díla v rozsahu plnění dle odst. 2.1. písm. a) 

až d) zadávací dokumentace) musí být řádně ukončena nejpozději do 12 měsíců od 

nabytí účinnosti smlouvy.  

Servisní služby budou poskytovány po dobu neurčitou; záruční doba, po kterou bude 

poskytována záruční podpora, činí 60 měsíců od předání a převzetí plnění.  

 

4. Místo plnění veřejné zakázky 

4.1. Místo plnění veřejné zakázky 

Místo plnění předmětné veřejné zakázky je specifikováno v přílohách této zadávací 

dokumentace. 

4.2. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel nepředpokládá organizování prohlídky místa plnění, nicméně ji umožní 

v případě žádosti některého z dodavatelů.  

 

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 ZZVZ dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ust. § 75 ZZVZ, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ a 

c) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ. 

  

5.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ   

Způsobilým je dodavatel, který: Způsob prokázání splnění 

a) 

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 

před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 

ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 

řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží;  

Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro 

každou fyzickou a právnickou osobu, 

pro niž je dle ZZVZ a zadávacích 

podmínek vyžadován. 

K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ. 
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Způsobilým je dodavatel, který: Způsob prokázání splnění 

člen statutárního orgánu. Je-li členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí podmínku splňovat tato právnická 

osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto 

právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele; 

Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat 

tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu; 

Podává-li nabídku pobočka závodu české 

právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby, osoba zastupující 

tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu; 

  

 

b) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v 

evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

 

Potvrzení příslušného finančního úřadu 

a ve vztahu ke spotřební dani čestné 

prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního požadavku. 

 

c) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění; 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního požadavku. 

 

d) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 

Potvrzení příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení. 

 

 

e) 

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního 

předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele; 

Výpis z obchodního rejstříku, nebo 

čestné prohlášení v případě, že 

dodavatel není v obchodním rejstříku 

zapsán. 
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Způsobilým je dodavatel, který: Způsob prokázání splnění 

 

Doklady, prokazující základní způsobilost, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

Základní způsobilost může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu systému certifikovaných 

dodavatelů dle § 234 ZZVZ. 

 

5.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ 

Profesní způsobilost: Způsob prokázání splnění 

a) 

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje; 

 

 

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis 

z jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

b) 

doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, v 

rozsahu dle pravého sloupce. 

 

Platné oprávnění k podnikání v oboru:  

• Výroba, instalace, opravy 

elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních 

zařízení 

 

Zadavatel uzná za průkaz 

podnikatelského oprávnění v 

požadovaném oboru aktuální výpis z 

živnostenského rejstříku nebo dosud 

platný živnostenský list či listy 

dokládající oprávnění dodavatele k 

podnikání v oboru (či oborech), který 

bude zadavatelem požadovanému 

oboru obsahově odpovídat (jedná se 

zejména o živnostenské listy vydané 

za dříve platné právní úpravy). 

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 5.2. písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede 

dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 

3 měsíců). 

Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou 

profesní způsobilost nevyžadují. 
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Profesní způsobilost: Způsob prokázání splnění 

Profesní způsobilost může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu systému certifikovaných 

dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 

 

5.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ 

 Technickou kvalifikaci splňuje 

dodavatel, který předloží: 
Způsob prokázání splnění 

a) 

seznam významných dodávek 

poskytnutých za posledních 3 roky 

před zahájením zadávacího řízení či 

později;  

 

Doba „posledních 3 let před 

zahájením zadávacího řízení“ se 

nepovažuje za splněnou, pokud 

dodávka uvedená v příslušném 

seznamu nebyla v průběhu této doby 

dokončena. 

 

 

Předložení seznamu významných dodávek 

(zakázek) realizovaných dodavatelem v 

posledních 3 letech, v němž budou uvedeny 

alespoň následující údaje: 

 

a) název objednatele, 

b) předmět významné dodávky (konkrétní 

požadované údaje jsou uvedeny níže u 

příslušného požadavku) a její cena (finanční 

objem) v Kč bez DPH, 

c) doba realizace významné dodávky, 

d) kontaktní osoba objednatele, u které bude 

možné realizaci významné dodávky ověřit. 

 

Ze seznamu významných dodávek musí 

jednoznačně vyplývat (tzn. musí být v něm 

uvedeno), že dodavatel v uvedeném období (tj. 

v posledních 3 letech) realizoval alespoň tyto 

významné zakázky: 

 minimálně 2 zakázky spočívající v dodávce 

nejméně 2 ks řadičů světelných 

signalizačních zařízení (SSZ) v každé zakázce 

komunikujících obousměrně bezdrátovým 

systémem s vozidly MHD (za obousměrnou 

komunikaci se nepovažuje potvrzení 

volaného modemu o přijetí datového paketu) 

za účelem zajištění preference MHD, přičemž 

alespoň 3 SSZ musí pracovat 

v koordinovaném režimu; radiomodem je 

přímo připojen k sériovému portu řadiče a 

veškeré informace vysílané z vozů MHD jsou 
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 Technickou kvalifikaci splňuje 

dodavatel, který předloží: 
Způsob prokázání splnění 

zaintegrovány do dat SW řadiče, 

 minimálně 1 zakázku na dodávku dopravní 

ústředny s online komunikací se systémem 

SSZ, umožňující monitorování a ovládání SSZ 

v reálném čase prostřednictvím optické, 

metalické nebo radiové přenosové cesty 

s počtem připojených SSZ minimálně 

20. Minimální kapacita takové dopravní 

ústředny musela být v době dodávky 120 

kusů SSZ, 

 minimálně 1 zakázku, spočívající v dodávce 

nebo údržbě (v případě údržby se muselo 

jednat o kontinuální údržbu v délce alespoň 6 

po sobě jdoucích měsíců) systému minimálně 

15 dopravních detektorů na bázi neinvazivní 

technologie (tj. bez zásahu do vozovky), 

 minimálně 1 zakázku, spočívající v dodávce 

dispečerského systému pro řízení silniční 

dopravy a poskytování dopravních informací. 

Dispečerským systémem pro řízení dopravy a 

poskytování dopravních informací se rozumí 

systém, který zajišťuje senzorický a aplikační 

sběr dopravně inženýrských dat a dopravních 

informací a dispečerovi poskytuje přehled o 

aktuální dopravní situaci (např. zátěžová 

mapa, informace o uzavírkách, meteosituaci 

apod.), umožňuje dispečerovi ovlivňovat 

dopravu ovládáním telematických zařízení 

prostřednictvím proměnného dopravního 

značení nebo proměnných informačních 

tabulí. 

Zadavatel požaduje, aby alespoň dvě ze shora 

definovaných významných zakázek měly finanční 

objem větší než 20 mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel připouští, že jedna významná zakázka 

(pro jednoho objednatele) může zahrnovat 

prokázání splnění požadavků na více 

jednotlivých významných zakázek dle shora 
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 Technickou kvalifikaci splňuje 

dodavatel, který předloží: 
Způsob prokázání splnění 

uvedených požadavků zadavatele. 

b) 

osvědčení o odborné kvalifikaci 

fyzických osob odpovědných za 

poskytování plnění. 

Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění této 

kvalifikace požaduje u příslušné osoby předložit 

profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění 

požadavků zadavatele na odbornou způsobilost 

osoby: 

1. vedoucí realizačního týmu  

- disponuje jazykovou znalostí českého (anebo 

slovenského) jazyka na úrovni pracovní 

komunikace, 

- minimálně 3 roky praxe v řízení projektů v 

oblasti IT / ICT anebo v oblasti dopravy za 

období posledních 7 let (tato praxe musí 

vyplynout z profesního životopisu, kdy 

v každém příslušném roce dokládané praxe 

musela osoba vykázat alespoň jednu 

zkušenost spočívající v řízení projektu), 

- v posledních 3 letech má prokazatelné 

zkušenosti (praxi) s účastí na realizaci 

alespoň jednoho projektu, který naplňuje 

požadavky na referenční zakázku dle odst. 

5.3 písm. a) výše (kteroukoliv z nich); nemusí 

se přitom jednat o identickou referenční 

zakázku, prostřednictvím které účastník 

prokazuje splnění kvalifikace dle odst. 5.3 

písm. a) zadávací dokumentace. 

2. zástupce vedoucího realizačního týmu  

- disponuje jazykovou znalostí českého (anebo 

slovenského) jazyka na úrovni pracovní 

komunikace, 

- minimálně 3 roky praxe v řízení projektů v 

oblasti výstavby a rekonstrukcí SSZ za období 

posledních 7 let (tato praxe musí vyplynout 

z profesního životopisu, kdy v každém 

příslušném roce dokládané praxe musela 

osoba vykázat alespoň jednu zkušenost 

spočívající v řízení projektu), 

- v posledních 3 letech má prokazatelné 
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 Technickou kvalifikaci splňuje 

dodavatel, který předloží: 
Způsob prokázání splnění 

zkušenosti (praxi) s účastí na realizaci 

alespoň jednoho projektu, který naplňuje 

požadavky na referenční zakázku dle odst. 

5.3 písm. a) výše (kteroukoliv z nich); nemusí 

se přitom jednat o identickou referenční 

zakázku, prostřednictvím které účastník 

prokazuje splnění kvalifikace dle odst. 5.3 

písm. a) zadávací dokumentace. 

3. dopravní inženýr (specialista) 

- minimálně 5 let praxe v oblasti navrhování, 

implementace a optimalizace dopravně 

závislých řízení silničního provozu 

prostřednictvím SSZ, včetně koordinovaných 

režimů řízení s preferencí MHD za období 

posledních 7 let (tato praxe musí vyplynout 

z profesního životopisu, kdy v každém 

příslušném roce dokládané praxe musela 

osoba vykázat alespoň jednu zkušenost 

týkající se dopravně závislých řízení 

silničního provozu tak, aby za celé relevantní 

období byla doložena zkušenost jak 

s navrhování, tak implementací, jakož i 

optimalizací). 

4. systémový administrátor v oblasti 

provozu IT systémů 

- minimálně 3 roky praxe v oblasti 

implementace IT projektů za období 

posledních 7 let (tato praxe musí vyplynout 

z profesního životopisu, kdy v každém 

příslušném roce dokládané praxe musela 

osoba vykázat alespoň jednu zkušenost 

spočívající v implementaci IT projektu). 

Zadavatel připouští, že jedna osoba může 

splňovat i více požadavků na kvalifikaci shora 

uvedených osob zároveň, avšak realizační tým 

musí obsahovat alespoň 2 osoby (1 osoba však 

nemůže kumulativně plnit předpoklady pro 

výkon funkce vedoucího realizačního týmu a 
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 Technickou kvalifikaci splňuje 

dodavatel, který předloží: 
Způsob prokázání splnění 

současně zástupce vedoucího realizačního 

týmu). 

 

6. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

6.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady dle čl. 5.1. 

až 5.3. této ZD předloženými v prostých kopiích.  

Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nepřipouští, aby účastník nahradil předložení 

dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením. 

Dodavatel však může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením 

pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je 

stanoven prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí 

standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (dostupný 

např. z:   http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES). 

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 

v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je 

již předložil v předchozím zadávacím řízení, za podmínky, že identifikuje dané zadávací 

řízení. 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle 

§ 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.  

V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého 

jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat 

předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem 

zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona 

o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům 

překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady 

o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, lze předkládat rovněž v latinském jazyce.  

 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 

předloženy. 

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit 

odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES
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smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném 

znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje 

neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje 

pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde 

zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku 

nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

6.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Doklady, prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle 

§ 77 odst. 1 ZZVZ, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 

v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

 

6.3. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 

právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové 

nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení 

pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa 

sociálního zabezpečení. 

 

6.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo 

profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě 

profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ).  

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ 

jinou osobou (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence), 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; písemný závazek musí obsahovat 

rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat plnění, ke kterým se 

prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
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6.5. Společné prokazování kvalifikace 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní 

způsobilosti a profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění 

kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou 

nabídku společně a nerozdílně (v nabídce musí být doložen písemný závazek případně i 

ve formě smlouvy o společné a nerozdílné odpovědnosti v případě podání společné 

nabídky). 

 

6.6. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle ust. § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje 

v souladu s ust. § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ 

v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují 

splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ v plném 

rozsahu. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána 

základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce. 

 

6.7. Předložení certifikátu  

Platným certifikátem, vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, 

lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 

v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

 

6.8. Důsledek nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací 

dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti 

v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 

odst. 6 musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení. 

 

7. Obchodní podmínky 

7.1. Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou návrhu (závazného vzoru) smlouvy, 

který je přílohou č. 10 zadávací dokumentace - Návrh smlouvy – závazné obchodní 

podmínky, jenž je pro účastníky zadávacího řízení závazný a nejsou oprávněni ho 

měnit.  

 

7.2. Účastník zadávacího řízení nebude (nemusí) návrh smlouvy přikládat do nabídky. 

V takovém případě návrh smlouvy s vybraným dodavatelem připraví zadavatel 

v souladu s nabídkou vybraného dodavatele tak, že do závazného návrhu smlouvy 

budou dle pokynů v něm uvedených doplněny identifikační údaje zhotovitele a další 
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údaje z nabídky a budou k němu připojeny přílohy následovně. Účastník je však 

povinen součástí nabídky učinit alespoň: 

o přílohu č. 1 – Technická specifikace Díla, 

o přílohu č. 2 - Bližší specifikace Služeb a záruky, 

o přílohu č. 3 – Věcný a časový harmonogram realizace, 

o přílohu č. 4 – Detailní kalkulace ceny Díla, 

o přílohu č. 5 – Seznam poddodavatelů, 

o příloha č. 6 – Realizační tým, 

o Oprávněnou osobu účastníka (Zhotovitele) podle odst. 8.12.4 vzoru smlouvy a 

její kontaktní údaje 

7.3. Smlouva bude podepsána po uplynutí zákazu podpisu smlouvy dle § 246 ZZVZ 

(uplynutí lhůty pro podání námitek a návrhu na přezkum úkonů zadavatele) a splnění 

dalších podmínek pro uzavření smlouvy dle čl. 13 této zadávací dokumentace na 

výzvu zadavatele. Vybraný dodavatel je pod sankcí vyloučení ze zadávacího řízení 

povinen poskytnout zadavateli součinnost směřující k podpisu smlouvy. 

 

 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

8.1. Základní požadavky zadavatele  

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu 

veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění: 

Tabulka č. 1: 

Struktura celkové nabídkové ceny: 

Položka plnění 
Cena v Kč 

bez DPH  

Sazba 

DPH % 

Cena celkem 

v Kč s DPH 

dopravní centrum dle odst. 2.1. písm. a) zadávací 

dokumentace 
doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

výměna/doplnění řadičů SSZ dle odst. 2.1. písm. b) 

zadávací dokumentace 
doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

vybudování dopravní ústředny, vč. poskytnutí 

licenčních oprávnění dle odst. 2.1. písm. c) zadávací 

dokumentace 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

strategické detektory dle odst. 2.1. písm. d) 

zadávací dokumentace 

 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 
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poskytování servisních služeb po dobu neurčitou 

(pro účely nacenění služeb je relevantních 48 

měsíců) dle odst. 2.1. písm. e) zadávací 

dokumentace1 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

poskytování služeb rozvoje dle odst. 2.1. písm. f) 

zadávací dokumentace 2 po dobu neurčitou (pro 

účely nacenění služeb je relevantních 48 měsíců) 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

Celková cena předmětu plnění 
doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

 

 

Tabulka č. 2 Servisní služby – rozpad ceny:  

 Cena bez 

DPH v Kč za 

12 měsíců 

Sazba 

DPH v 

%  

Cena celkem 

s DPH v Kč 

za 12 měsíců 

Cena celkem 

bez DPH v Kč za 

48 měsíců 

Servisní služby ve vztahu 

k plnění dle odst. 2.1. písm. a) 

zadávací dokumentace 

 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník jako 

4násobek ceny 

za 12 měsíců bez 

DPH 

Servisní služby ve vztahu 

k plnění dle odst. 2.1. písm. c) 

zadávací dokumentace 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník jako 

4násobek ceny 

za 12 měsíců bez 

DPH 

Servisní služby ve vztahu 

k plnění dle odst. 2.1. písm. d) 

zadávací dokumentace(v 

rozsahu SW části tohoto 

plnění) 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník jako 

4násobek ceny 

za 12 měsíců bez 

DPH 

Servisní služby (celkem) 
doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník jako 

4násobek ceny 

za 12 měsíců 

                                                           
1
 Jedná se o součtovou hodnotu dle tabulky č. 2 níže. 

2
 Jedná se o výslednou cenu dle tabulky č. 3 níže. 
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bez DPH 

(součástí 

hodnocení 

nabídek) 

Uvedené ceny servisních služeb musí být konstantní (neměnné) po celou dobu trvání 

smluvního vztahu (servis bude poskytován po dobu neurčitou). Pro účely úhrady ceny 

servisních služeb na měsíční bázi bude vždy kalkulována 1/12 roční paušální hodnoty. 

 

 

Tabulka č. 3 Služby rozvoje  

 

Služby rozvoje 

ve vazbě na 

předmět 

plnění 

Cena za 1 hodinu 

bez DPH 

Předpokládaný 

počet 

využitých 

hodin za 1 rok 

Cena za 

1 rok 

celkem 

bez DPH 

Sazba 

DPH v 

% 

Cena za 

1 rok 

celkem 

včetně 

DPH 

Školení doplní účastník 80 
doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

Konzultační 

práce 
doplní účastník 480 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

Programátorské 

práce 
doplní účastník 440 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

Cena za předpokládaný počet 

využitých hodin služeb rozvoje 

celkem 

Cena celkem bez DPH 

Sazba 

DPH v 

% 

Cena 

celkem 

včetně 

DPH 

Cena za předpokládaný počet 

využitých hodin služeb rozvoje za 

1 rok celkem 

doplní účastník 
doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

Cena za předpokládaný počet 

využitých hodin služeb rozvoje za 48 

měsíců celkem 

doplní účastník 

(součástí hodnocení) 

doplní 

účastník 

doplní 

účastník 

 

Uvedené ceny za 1 hodinu poskytování služeb rozvoje musí být konstantní (neměnné) po 

celou dobu trvání smluvního vztahu (služby rozvoje budou poskytovány po dobu neurčitou). 

Pro jednotlivé činnosti, které jsou předmětem služeb rozvoje, zadavatel pro účely hodnocení 

výše nabídkové ceny stanovil uvedené předpokládané počty využitých hodin za 1 rok. 

Skutečný objem využitého počtu hodin služeb rozvoje se může od stanoveného 

předpokládaného objemu lišit, a to jak využitím nižšího, tak i vyššího objemu hodin služeb 

v rámci jednoho roku jejich poskytování v závislosti na jednotlivých požadavcích zadavatele. 

Skutečná cena za další služby bude záviset na rozsahu (počtu hodin) skutečně požadovaných 
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a poskytnutých služeb. 

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách 

uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné 

zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, záruční plnění, náklady na 

seznámení zadavatele s obsluhou ve všech oblastech plnění, poplatky a další plnění nezbytná 

pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.  Účastník zahrne náklady na 

poskytnutí záruky do nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel současně požaduje, aby účastník nabídkovou cenu specifikoval ve struktuře podle 

přílohy č. 11 zadávací dokumentace (uvedená příloha po vyplnění cen účastníkem se 

současně stane přílohou č. 4 smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o 

poskytování služeb). 

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel v souladu s ust. § 113 ZZVZ 

rovněž případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (reálnost nabídkové ceny). 

 

8.2. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z přílohy č. 

10 této zadávací dokumentace. 

 

9. Hodnocení 

9.1. Kritéria hodnocení 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě 

nejnižší nabídkové ceny.  

Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH 

stanovená účastníkem v souladu s odst. 8.1. této zadávací dokumentace, tabulka č. 1. 

Hodnoticí komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější 

nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti cen 

rozhodne los. 

 

10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 

10.1. Nabídky se podávají písemně, výhradně v listinné podobě v uzavřené obálce označené 

názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. Nesplní-li nabídka uvedené 

náležitosti, bude na ni nahlíženo tak, jako by nebyla podána. 

 

10.2. Nabídka musí být podepsána v souladu s obecnými právními předpisy. 

 



Stránka 20 z 25 

10.3. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém či slovenském jazyce 

(připuštěno je použití cizojazyčných odborných termínů, které nemají český ekvivalent 

nebo které jsou běžně používané). V případě cizojazyčných dokumentů připojí 

účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům 

překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Bude-li mít 

zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně 

ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu 

znalců a tlumočníků.  

 

10.4. Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat 

následující požadavky: 

a) Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto 

dodavatele. Všichni dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou 

odpovědnost společně a nerozdílně za plnění veřejné zakázky i za závazky s ní 

spojené; v takovém případě musí být v nabídce doložen písemný závazek o 

této skutečnosti. 

b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník, který je oprávněn jednat 

za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné 

zakázky a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování 

všech ostatních dodavatelů. 

 

10.5. Účastník předloží nabídku (v listinné verzi) v originále (byť originální vyhotovení může 

v souladu se ZZVZ obsahovat kopie dokumentů) a případně (nepovinně) i v dalším 1 

výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní 

případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Všechny listy nabídky budou navzájem 

pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím 

z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Stránky nabídky, 

resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.  

 

10.6. Účastník předloží nabídku též na technickém nosiči dat (CD, DVD či flash disk). 

Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu.  

 

10.7. Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře: 

 krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v ust. 

§ 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové 

adresy a případně adresy datové schránky) mezi účastníkem a zadavatelem, resp. 

osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi, 

 obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, 
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 doklad o poskytnutí jistoty (v případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky 

nebo pojištění záruky se do originálu nabídky vkládá pouze kopie, originál se 

předkládá samostatně nespojený s nabídkou) včetně sdělení údajů o provedené 

platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu), 

 doklady prokazující splnění kvalifikace, 

 nabídková cena v požadovaném plnění (odst. 8.1. zadávací dokumentace), 

 přílohy návrhu smlouvy a další údaje v rozsahu podle čl. 7.2. zadávací dokumentace, 

případně návrh smlouvy jako celek, 

 ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky, 

 informace o celkovém počtu listů nabídky. 

 

10.8. Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník ve své nabídce zřetelně oddělí 

barevnými předělovými listy (uvedené má doporučující charakter). 

 

 

11. Závaznost požadavků zadavatele 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při 

zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací 

dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 

dodavatele ze zadávacího řízení. 

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či 

odborníkovi zřejmou funkcionalitu. 

 

12. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích 

podmínek. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 

odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek).  

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé zasílat prostřednictvím e-

mailové adresy vz@mt-legal.com k rukám osoby uvedené v odst. 1.2. této zadávací 

mailto:vz@mt-legal.com
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dokumentace. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny 

identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se 

žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací 

dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. 

Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ 

vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž 

uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. 

 

13. Další podmínky pro uzavření smlouvy 

13.1. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 

skutečném majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné zjistit 

údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel vyzve 

vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů 

o skutečných majitelích nebo 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, 

a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto 

bodu k dodavateli; těmito doklady jsou například: 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

 seznam akcionářů, 

 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

 

13.2. V rámci ověření nabídky z pohledu, zda nabídka účastníka splňují vybrané parametry 

funkčnosti dle požadavků zadavatele, je vybraný dodavatel na výzvu zadavatele povinen 

předvést vzorek nabízeného plnění, který hodlá zadavateli dodat a prokázat, že nabízené 

řešení je funkční.  Zadavatel zašle pozvánku na testování vybranému dodavateli nejméně 

7 dnů předem na kontaktní údaje uvedené v jeho nabídce. Testování bude probíhat v 

Ostravě, v místě blíže specifikovaném v pozvánce. Další podrobnosti jsou uvedeny 

v příloze č. 9 zadávací dokumentace. Úspěšný výsledek testu vzorku je podmínkou pro 

uzavření smlouvy podle ust. § 104 písm. b) ZZVZ.  

 

13.3. Vybraný dodavatel je v souladu s § 104 ZZVZ povinen zaslat zadavateli na základě 

výzvy učiněné po uplynutí lhůty pro podání námitek:  

 kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu (viz odst. 11.5. 

smlouvy na plnění veřejné zakázky), 

 originál záruční listiny ve smyslu odst. 11.24. smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. 
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14. Lhůta a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek:  do 20. 9. 2018, 10:00 hod. 

Místo podání nabídek:  Statutární město Ostrava, Moravská Ostrava a 

Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, podatelna (a 

to v rámci běžné provozní doby podatelny). 

Nabídka musí být podána v listinné podobě 

nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek 

stanovené výše.  

 

15. Otevírání nabídek 

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek uvedené v čl. 14 této zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami se 

bude konat v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni 

účastníci (maximálně však jedna osoba za účastníka, která se prokáže plnou mocí či 

pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo účastníka – fyzickou osobu), 

kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a osoby pověřené zadavatelem a 

zástupci poskytovatele dotace. Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat v kanceláři č. 

288 v sídle zadavatele. 

 

16. Požadavek na poskytnutí jistoty, zadávací lhůta 

16.1. Výše požadované jistoty 

Zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých 

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 2.000.000,- Kč 

(slovy: dva miliony korun českých). 

 

16.2. Forma poskytnutí jistoty 

Jistota bude poskytnuta formou  

 neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve 

smyslu ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů), nebo  

 formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo  

 formou pojištění záruky dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet 

zadavatele je výpis z účtu účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že účastník 

převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže 

nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě 

na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: 
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bankovní účet zadavatele č. 6015-1649297309, kód banky 0800, variabilní symbol: sestává 

z čísla veřejné zakázky (199) a roku zadávání veřejné zakázky, tedy bude uveden ve 

formátu 1992018. 

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet 

zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.  

 

16.3. Zadávací lhůta 

Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 

5 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek.  

 

17. Informace o zpracování osobních údajů 

17.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále 

jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem 

realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.  

17.2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje 

dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů 

statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, 

prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního 

týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.  

17.3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci 

zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. 

Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR 

v písemné formě na adrese sídla zadavatele.  

17.4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako 

zpracovateli osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 

ZZVZ. 

 

 

18. Výhrady zadavatele 

18.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. 

18.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ.  

18.3. Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky. 
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18.4. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je 

opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. 

Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou 

součinnost.  

18.5. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, 

je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ. 

 

19. Seznam příloh 

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Popis požadavků na systém pro Dopravní centrum 

Příloha č. 2 - Dopravní centrum – vybavení technickými prostředky+ 2x specifikace 

Příloha č. 3 – Dopravní ústředna 

Příloha č. 4 – Výběr křižovatek a přechodů pro chodce  

Příloha č. 5 – Požadavky na technologii SSZ  

Příloha č. 6 - Seznam řadičů, kamerový dohled, konektivita 

Příloha č. 7 - Seznam SSZ pro on-line sběr dat 

Příloha č. 8 – Strategické detektory, vč. lokalizace sloupů 

Příloha č. 9 – Požadavky na testování funkčnosti nabízeného plnění + komunikační 

protokol a podklady pro funkční zkoušku 

Příloha č. 10 - Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky 

Příloha č. 11 - Specifikace nabídkové ceny 

Příloha č. 12 - Bližší specifikace služeb a záruky 

Příloha č. 13 – Záznamy o tržních konzultacích 

 

V Brně dne 31. 7. 2018 

 

 

Statutární město Ostrava, 

právně zastoupené MT Legal s.r.o.,  

advokátní kancelář, na základě plné moci 

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a jednatel 
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