
 

 

 

 
 
 

UPRAVENÁ VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI 

 
 

v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 

Vážení, 
 
Zadavatel, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, si Vás dovoluje oslovit v souvislosti 
s předběžnou tržní konzultací (dále jen „Konzultace“), jejímž předmětem jsou vybrané otázky v 
souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem 
„Dodávka Tramvají“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
 
Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, 
aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se ZZVZ, zejména zásadou přiměřenosti 
a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Za tímto účelem se Zadavatel rozhodl přistoupit 
ke Konzultaci, oslovit okruh potenciálních dodavatelů a diskutovat aspekty týkající se podmínek 
připravované Veřejné zakázky. 
 

1. VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU KONZULTACE 

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem realizace Veřejné 
zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení 
podmínek Veřejné zakázky. Zadavatel tímto způsobem chce předcházet možným rizikům, která by 
se při realizaci Veřejné zakázky mohla vyskytnout. 
 
Předmětem Konzultace bude obsah zvažovaných podmínek Veřejné zakázky, včetně technických, 
ekonomických a provozních otázek souvisejících s budoucím plněním Veřejné zakázky. 
 
Zadavatel se obrací na potencionální dodavatele s žádostí o vypracování písemných odpovědí 
na Zadavatelem položené otázky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy. 
 

2. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH KONZULTACE 

Konzultace bude probíhat písemnou formou v českém jazyce, z tohoto důvodu jsou i tato Výzva a 
její přílohy vyhotoveny pouze v českém jazyce. Účastníci Konzultace budou zasílat své odpovědi 
k výše uvedeným otázkám Zadavatele v českém jazyce na e-mailovou adresu horka@rowan.legal. 
 
Konzultace bude probíhat jednokolově s účastníky Konzultace. Pouze uzná-li to Zadavatel 
v průběhu Konzultace za potřebné, může se rozhodnout realizovat další kolo v rámci Konzultace, 
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které může probíhat v obdobném formátu, nebo jiné formě podle uvážení Zadavatele, a to s těmi 
účastníky, jejichž odpovědi nebo připomínky poskytnuté v rámci Konzultace bude Zadavatel 
považovat za nejvíce přínosné a konstruktivní. 
 
Zadavatel uvádí, že v průběhu Konzultace nebudou informace a podklady poskytnuté jednotlivými 
účastníky zpřístupňovány ostatním účastníkům Konzultace, avšak v případě více kol Konzultace 
mohou být na základě získaných informací Zadavatelem formulovány doplňující otázky. 
 
Informace vzešlé z Konzultace budou v souladu s požadavky ZZVZ a v zákonem stanoveném rozsahu 
uvedeny v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
 
Zadavatel dále uvádí, že samotná účast dodavatelů na Konzultaci nijak neovlivní možnost 
dodavatelů účastnit se navazujícího zadávacího řízení na tuto Veřejnou zakázku, pokud z jejich 
strany budou splněny podmínky pro účast v tomto zadávacím řízení. 
 

3. LHŮTA PRO ZASLÁNÍ REAKCÍ ÚČASTNÍKŮ 

Konec lhůty pro zaslání reakce na výzvu k účasti v Konzultaci je 28. února 2022. 
 

 

 

V Praze dne 9. února 2022 

 

 

 

_____________________________________ 
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 

(osoba zastupující zadavatele) 

Dominika Horká 

 

 

 

 

 

 
Přílohy:  Otázky pro předběžné tržní konzultace vč. příloh  
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