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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
 

Veřejná zakázka „Bikesharing v Ostravě“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 
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: 

-   Dle požadavků na obsah smlouvy čl. II. odst. 5: „Předmětem této smlouvy není určení ani úprava 

ploch k umístění stanic BSS. Příkazník bere na vědomí, že tuto činnost před realizací předmětu této 

smlouvy zajistil na své náklady příkazce.“, tedy dodavatel nebude zajišťovat projednání s dotčenými 

orgány a nebude ani zahrnovat ani kalkulovat tyto činnosti do své cenové nabídky.  

-   Dodavatel nebude vyjednávat nájemní smlouvy pro jednotlivé lokality, jelikož bude uzavírat se 

statutárním městem Ostrava smlouvy o výpůjčce na vybrané lokality pro umístění stanic. Tyto 

smlouvy budou bezplatné. 

-   Vzhledem k faktu, že dodavatel bude uzavírat smlouvy o výpůjčce na vybrané lokality, nebudou 

nájemní plochy odpovídající vybraným lokalitám zpoplatněny.  

-   Zadavatel nemá předjednány náhradní lokality pro umístění stanic. 

 
 
 

   

   
   
   
   
   

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

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

Datum: 2017-11-16 
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Dotaz č. 2: 

 
 

 

 

 

 

Odpověď:  

-   Řešení pomocí dynama umístěného v náboji lze použít, pokud bude splněna podmínka 

svícení/blikání minimálně minutu po zastavení kola. 

-   V případě, že dodavatel prokáže, že deklarovaná asistence elektromotoru nahrazuje funkci 

přehazovačky, lze takové parametry jízdního kola akceptovat. 

-   Použití uvedených klíčů pro výškové nastavení řídítek uživatelem není podle zadavatelem 

poskytovaných zadávacích podmínek přípustné, avšak nabídnutí jízdního kola k zajištění provozu 

BSS bez výškově nastavitelných řídítek, ale v konstrukčním provedení, které zajistí jeho užití 

přiměřeně širokou skupinou uživatelů (dostatečně, výškově, váhově, či dle jiných aspektů rozsáhlá 

skupina uživatelů s garancí pohodlného vzpřímeného a bezpečného posedu při jízdě), je s ohledem 

na přípustnost rovnocenného řešení akceptovatelné.      

 
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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