Oznámení o předběžném tržním průzkumu
Sdružení společností Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,
170 00 Praha 7, a Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická
213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Sdružení dodavatelů“) pro realizaci společného projektu
vývoje a dodávky zákaznického řešení v oblasti evidence, pasportizace a správy životního cyklu
telematických a ICT zařízení hledá technologického partnera, který by poskytl své aplikační
know-how a odborné lidské zdroje v oblasti vývoje software, analýzy a programování.
Technologický partner bude poddodavatelem, nebo členem Sdružení dodavatelů ve vedlejší
roli účastníka sdružení.
Sdružení dodavatelů za účelem výběru vhodného technologického partnera a za účelem
spolupráce při podání budoucí nabídky vyhlásilo tento předběžný tržní průzkum.
Předběžný tržní průzkum se uskuteční dle principů předběžných tržních konzultací dle § 33
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).
Sdružení dodavatelů vystupuje jako potenciální dodavatel veřejné zakázky, předběžný tržní
průzkum se tedy neřídí přímo ZZVZ. S ohledem na to, že jediným akcionářem obou členů
Sdružení dodavatelů je hlavní město Praha, má Sdružení dodavatelů nicméně zájem na
transparentním, nediskriminačním a férovém průběhu předběžného tržního průzkumu.
Postup předběžného tržního průzkumu a harmonogram:
Fáze č. 1 (od 18.3. do 31.3. 2021)
1. Registrace zájemců, a to prokázáním požadovaných technických, ekonomických a
právních způsobilostí být členem Sdružení dodavatelů, nebo jeho technologickým
partnerem v pozici poddodavatele. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokumentu, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení o konání předběžného tržního průzkumu, viz list
„Kvalifikace pro registraci“, dále zájemci vyplní list „Kontaktní údaje“. Uvedené zájemci
splní nejpozději do 29.3.2021 (do 10 kalendářních dnů od vyhlášení předběžného
tržního průzkumu)
2. Současně s prokázáním podmínek dle výše uvedeného bodu 1) zájemci poskytnou
odpovědi na dotazy a další požadované informace. Tyto dotazy a požadované
informace jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto oznámení o konání předběžného tržního
průzkumu, viz list „Dotazy“. Uvedené zájemci splní nejpozději do 29.3.2021. (do 10
kalendářních dnů od vyhlášení předběžného tržního průzkumu)
3. Sdružení dodavatelů, tj. společností Operátor ICT, a.s. a Technologie hlavního města
Prahy, a.s. vyhodnotí prokázané kvalifikace a poskytnuté odpovědi, a podle potenciální
výhodnosti další spolupráce pro Sdružení dodavatelů vyzve min. 3 zájemce k účasti na
2. fázi předběžného tržního průzkumu formou dialogu. Tomuto užšímu okruhu
zájemců mohou být poskytnuty bližší informace o podmínkách a podobě partnerství
se Sdružením dodavatelů. Tento krok se předpokládá 31.3. 2021
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Fáze č. 2 (od 5. 4. do 9.4. 2021)
1. S jednotlivými zájemci bude vždy samostatně uspořádána on-line konzultace, kde
zástupci Sdružení dodavatelů položí doplňující dotazy zejména technického charakteru
pro objasnění nejasností, vysvětlení apod. Zájemci mají také právo položit členům
Sdružení dodavatelů dotazy k budoucí obchodní spolupráci. Předmětem jednání
mohou být i rámcové finanční a obchodní podmínky spolupráce. O on-line schůzce
může být pořízen písemný záznam zachycující podstatné prvky schůzky. Tento krok se
předpokládá do 8. 4. 2021.
2. Po ukončení on-line konzultací zástupci Sdružení dodavatelů provedou vyhodnocení a
sestaví pořadí prvních tří zájemců podle jimi prokázané výhodnosti další spolupráce.
3. Zájemce, který se umístí 1. v pořadí, bude vyzván ke smluvním jednáním o další
spolupráci, a to buď k přistoupení ke smlouvě o sdružení, nebo k uzavření smlouvy o
partnerství jako dodavatel technologického řešení Sdružení dodavatelů. Předpokládá
se jednání také o obchodních podmínkách spolupráce, včetně ceny.
4. V případě, že nebude mezi členy Sdružení dodavatelů a 1. zájemcem v pořadí dosaženo
v rámci jednání vzájemné shody, osloví Sdružení dodavatelů jiného zájemce z okruhu
účastníků 2. fáze předběžného tržního průzkumu.
Odpovědi na dotazy a Vaše prezentace zasílejte v termínu do 29. března 2021 na
zaoralek.michal@operatorict.cz. Na zaslaný e-mail obdržíte potvrzení o doručení. V případě,
že velikost přiložených souborů neumožní poslat Vaše podklady e-mailem, zašlete je cestou
veřejných úložišť ve formátu .zip ke stažení pouze pro výše uvedenou e-mailovou adresu.
Popřípadě můžete soubor opatřit heslem k otevření a heslo spolu s odkazem na uložené
soubory zaslat na uvedený e-mail.
V rámci 1. fáze předběžného tržního průzkumu nebudou zjišťovány a požadovány ceny
zájemců. V rámci 2. fáze předmětem jednání mohou být i rámcové finanční a obchodní
podmínky spolupráce. Otázka konkrétní ceny produktů a služeb zájemců bude projednávána
až v rámci smluvních jednání s osloveným zájemcem coby potenciálním technologickým
partnerem Sdružení dodavatelů, s cílem podat konkurenceschopnou nabídku v rámci budoucí
veřejné zakázky.
Od technologického partnera je očekáváno, že bude přímým dodavatelem vlastního
technologického řešení. Nepřipouští se, aby měl technologický partner poddodavatele, vyjma
externích specialistů – fyzických osob.
Příloha: Dotazy
Michal Fišer
Předseda představenstva
Operátor ICT, a.s.
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