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Veřejná zakázka „Bikesharing v Ostravě“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 
V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

 

Odpověď: 

o Ano, lze použít protišlápnou brzdu. Musí však být zachována požadovaná podmínka použití dvou účinných 

a nezávislých brzd. 

o Ano, GPS tracker pro sledování pohybu kol je nutný, jak je uvedeno v minimálních požadavcích zadavatele 

na komponenty a provoz BSS. 

o Veškeré náklady na provozování dle uvedených podmínek hradí provozovatel a náklady s tím spojené si 

tedy zahrne do své nabídkové ceny. 
  

 
 
 
 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/498919/17/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/072647/17/VZKÚ/7 

  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  

Datum: 2017-11-30 
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Dotaz č. 2: 

 
Odpověď:  

Tak jak je uvedeno v minimálních požadavcích na komponenty a provoz BSS, všechny stanice BSS budou 

vybaveny obslužnými terminály (odbavovací a registrační). Registrační terminály mají umožňovat registraci 

nových uživatelů do BSS systému. V rámci vymezených technických požadavků tedy nelze nahradit 

registrační terminály pouze webovou platformou, aplikací nebo zařízením na v dotazu uvedených určených 

kontaktních místech.  

 

Dotaz č. 3: 

 
 
Odpověď:  

o Jak je uvedeno v požadavcích na obsah smlouvy příkazní, čl. VI., odst. 1 - „Veškeré příjmy spojené 

s platbami plynoucími z provozu BSS, tj. z výpůjček, registračních poplatků, uplatněných sankcí a dalších 

případných plateb uživatelů BSS, budou přímo poukazovány ve prospěch příkazce na vrub účtu/účtů 

určeného příkazcem.“ Není tedy možné, aby jakékoli příjmy za půjčení kola připadly provozovateli BSS. 

o Jak je uvedeno v požadavcích na obsah smlouvy příkazní, čl. VII., odst. 9 – „Příkazník se zavazuje umožnit 

příkazci nebo jím pověřeným pracovníkům a/nebo subjektům (např. reklamní společnosti) instalaci loga 

města či jiných oficiálních znaků města na příslušných plochách stanic nebo na kolech. Umísťování jiné 

reklamy na stanicích nebo na kolech je zakázáno a v případě, že dojde k umístění takové reklamy třetí 

osobou, zavazuje se příkazník k odstranění takové reklamy bez zbytečného odkladu poté, co se o reklamě 

umístěné na stanici nebo na kolo dověděl.“  

o Nelze, viz odpověď na předchozí otázku. 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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