
 

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI 

podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) 

 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1, 
IČO 679 81 801 („Zadavatel“), zastoupena Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem, připravuje zadávací řízení 
na zadání veřejné zakázky s názvem „Dodávka technického vybavení na rozšíření infrastruktury 
pro radiofonní provoz na labskovltavské vodní cestě“ („Veřejná zakázka“), která bude realizována 
v rámci projektu s názvem „Rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na LVVC“.  

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky výše uvedené Veřejné zakázky co nejlépe odpovídaly jeho 
potřebám, a současně, aby byly i spolu s předmětem Veřejné zakázky nastaveny v souladu se ZZVZ, 
zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Zadavatel se proto rozhodl 
představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ 
(„Konzultace“) neomezenému okruhu potenciálních dodavatelů a získat tak informace relevantní 
ve vztahu k této připravované Veřejné zakázce, zejména informace týkající se jejího technického 
řešení. 

 

1. VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE 

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení Veřejné zakázky 
a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích 
podmínek k předmětné Veřejné zakázce. Zadavatel tímto způsobem chce předcházet možným rizikům, 
která by se při zadávání Veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění mohla vyskytnout.  

Pro účely Konzultace Zadavatel uvádí následující informace o veřejné zakázce, přičemž Přílohou č. 1 
tohoto dokumentu je i Dotazník, kde jsou uvedeny dotazy týkající se předmětu plnění, na něž má 
potenciální dodavatel v rámci Konzultace odpovědět. 

Druh veřejné zakázky a požadovaný druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky, která bude 
vyhlášena v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. 

Celková předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH, která byla stanovena postupem  
dle § 16 odst. 6 ZZVZ 

Místo plnění: Praha, lokality vysílačů 

Vymezení předmětu CPV: 32236000-6 – Radiotelefonní přístroje 

Předmět plnění veřejné zakázky: Předmětem plnění bude dodání technologie pobřežní sítě 
infrastruktury pro zajištění radiofonního propojení plavidel se střediskem RIS na labskovltavské vodní 
cestě. Jedná se o dodání technologie sedmi pobřežních VHF stanic (vyjma anténních systémů) 
charakteru opakovačů napojených pomocí datové sítě internet na centrální server, centrálního řídícího 
serveru s funkcí digitálního switche propojování hlasových hovorů včetně redundance a tří 
dispečerských pracovišť včetně propojení se systémem LAVDIS pro identifikaci plavidla a jeho aktuální 
polohy z dat AIS a se záznamem komunikace. 

Odůvodnění potřeby zadání veřejné zakázky: Potřebnost zadání zakázky vychází z nezbytnosti dodání 
technického vybavení pro zabezpečení pobřežní infrastruktury pro lodní radiofonní komunikaci. Cílem 
projektu je zajištění dostatečné kvality a spolehlivosti VHF spojení se střediskem RIS na celé Labské 
vodní cestě od státní hranice ř. km 726,6 po ř. km 973,5 (Kunětice) a na celé Vltavské vodní cestě 
od Mělníka ř. km 0 po České Budějovice ř. km 239,6.  



Dodání technického vybavení pro zabezpečení pobřežní infrastruktury pro lodní radiofonní komunikaci, 
což jako vysoce specializovaná oblast techniky úzce závislá na technickém řešení a nárocích 
na parametrech technického vybavení není efektivně uskutečnitelné výhradně vlastními prostředky 
Zadavatele. Dodávka technologie představuje vlastní realizaci investiční akce. 

Další informace k veřejné zakázce: dodání technologie pobřežních stanic pro radiofonní provoz včetně 
centrální serverové části a dispečerských pracovišť je klíčovou částí realizace obnoveného a rozšířeného 
systému umožňující VHF komunikaci mezi plavidly a střediskem RIS. S ohledem na specializovaný 
charakter dodávky, která pro potřeby lodní radiotelefonie požadovanou moderní technologií nebyla 
v ČR doposud realizována a v Evropě bylo realizováno několik obdobných sítí na vodních cestách 
omezeným počtem dodavatelů, je pro transparentnost, nediskriminaci uchazečů a otevřenost vůči 
zahraničním dodavatelům nelokalizovaným na trhu ČR zakázka zadávána výhradně na dodávku 
technologie a její montáž na připravené lokality, přičemž stavební příprava lokalit s montáží anténních 
systémů bude zadávána samostatně (neatraktivní část pro zahraniční dodavatele). 

Náhrada dosavadní pozemní sítě pro radiofonní komunikaci se střediskem RIS je díky fyzické 
zastaralosti a opotřebení dosavadní 20 let staré technologie urgentní. 

Celá akce je dále navázána na implementaci projektu RIS COMEX do národní infrastruktury RIS v oblasti 
vybudování základových stanic pro plný provoz komunikace AIS, sdílející stavební připravenost vysílačů 
i datová spojení s technologií pro radiofonní provoz.  

Prvky požadované části radiové sítě: 

• Radiokomunikační vysílač – základnová stanice 

Vysílač přenáší hlasovou komunikaci probíhající v analogovém modulačním systému FM 
(specifikovaném níže) do datové sítě Ethernet (specifikované níže). Vysílač musí umožňovat 
simplexní i duplexní provoz.  

• Dispečerské pracoviště 

Dispečinková platforma se používá ke zpracování hlasového provozu z vícečetných konvertorů 
a funguje výhradně na datovém rozhraní Ethernet. Dispečerská stanice musí zároveň sloužit 
ke kontrole jednotlivých konvertorů a jejich vzdálené konfiguraci. 

• Komunikační / datová rozhraní 

Základní druhy a požadavky na ně:  

. Rádiové rozhraní je standardní rádiová modulace FM a musí splňovat požadavky 
normy ETSI EN 300 698-1, týkající se stacionárního zařízení VHF. 

. Datové rozhraní Ethernet s rychlostí přenosu 100 Mbit/s, definované standardem 
IEEE 802.3 u. 

 

2. VYMEZENÍ OKRUHU ÚČASTNÍKŮ KONZULTACE  

Tato Konzultace je otevřená a mohou se ji zúčastnit všichni potenciální dodavatelé o Veřejnou zakázku, 
tj. i ti dodavatelé, kteří nebyli Zadavatelem přímo osloveni, a kteří se o konání Konzultace dozvěděli. 
Zadavatel přímo oslovil 4 zahraniční dodavatele a 3 dodavatele z České republiky, kteří dle dostupných 
veřejných informací mají s realizací obdobného předmětu plnění zkušenost. 

Zadavatel nevyžaduje po dodavatelích potvrzení jejich účasti na Konzultaci. 

 



3. FORMA UVEŘEJNĚNÍ 

Záměr Zadavatele vést o této veřejné zakázce Konzultaci, byl Zadavatelem uveřejněn ve Věstníku 
veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Podklady pro Konzultaci byly uveřejněny 
na profilu zadavatele dostupném na adrese www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRVCCR, 
na webových stránkách Zadavatele www.rvccr.cz a na www.ris.eu, přičemž Zadavatel přímo oslovil 
i potenciální zahraniční dodavatele a dodavatele z České republiky, kteří mu jsou známi, a o kterých 
věděl, že s obdobným předmětem plněním mají zkušenosti.  

 

4. JAZYK KONZULTACE 

Vzhledem k tomu, že obdobná veřejná zakázka nebyla na území České republiky doposud realizována, 
Zadavatel předpokládá, že Konzultace se budou účastnit zejména zahraniční dodavatelé. Komunikace 
v rámci Konzultace bude proto probíhat rovněž v anglickém jazyce, tj. veškeré dokumenty týkající 
se Konzultace budou vyhotoveny Zadavatelem v anglickém jazyce. Pro případ, že by se Konzultace 
chtěli účastnit i dodavatelé z území České republiky, bude komunikace s těmito dodavateli vedena 
v českém jazyce a veškeré dokumenty budou v rámci Konzultace vyhotoveny taktéž v českém jazyce. 
S ohledem na uvedené bude jazykem Konzultace anglický i český jazyk, přičemž uvedené bude platit 
obdobně i pro navazující zadávací řízení. 

 

5. PRŮBĚH KONZULTACE 

Konzultace bude probíhat v písemné formě, a to prostřednictvím e-mailu či datové zprávy. Průběh 
Konzultace je zamýšlen jako dvoukolový. V rámci prvního kola Konzultace dodavatelé zašlou Zadavateli 
Dotazník, který je Přílohou č. 1 tohoto dokumentu, s odpověďmi a požadovanými informacemi, 
které se týkají technického řešení a případně i další návrhy řešení. Zadavatel vyhodnotí zaslané 
odpovědi a informace a promítne takto získané informace do zadávací dokumentace veřejné zakázky.  

V rámci druhého kola Zadavatel rozešle všem účastníkům Konzultace návrh zadávacích podmínek, 
ve kterých budou promítnuty informace, které Zadavatel obdržel v prvním kole Konzultace, 
k připomínkám a k posouzení, zda předmět plnění je nastaven správně, a zda požadavky Zadavatele 
uvedené v zadávacích podmínkách jsou s ohledem na předmět plnění ze strany potenciálních 
dodavatelů splnitelné (zejména půjde o požadavky Zadavatele v rámci technické kvalifikace).  

Uzná-li Zadavatel v průběhu Konzultace, resp. po druhém kole Konzultace, za potřebné, může 
se rozhodnout realizovat další kolo Konzultace v souladu s § 33 ZZVZ. O tomto postupu budou účastníci 
Konzultace řádně informováni. Zadavatel předpokládá, že případná další kola Konzultace budou 
probíhat totožným způsobem jako již kola Konzultace proběhlá. 

Dodavatelé, kteří se budou chtít Konzultace zúčastnit, mohou zaslat do 19. 3. 2018 Zadavateli své 
odpovědi a požadované informace ve formě vyplněného Dotazníku, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto 
dokumentu, případně další návrhy řešení, a to prostřednictvím datové schránky (ndn5skh) nebo 
na e-mail: rvccr@rvccr.cz. 

Po ukončení Konzultace zaznamená Zadavatel výsledek Konzultace do Závěrečné zprávy o výsledku 
Konzultace, která bude obsahovat návrh řešení zohledňující informace, resp. závěry, vzešlé z této 
Konzultace. 

 

6. ZÁVĚR 

Případné dotazy a připomínky je možné zasílat Zadavateli prostřednictvím datové schránky (ndn5skh) 
či e-mailem na adresu rvccr@rvccr.cz. 

http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRVCCR
http://www.rvccr.cz/
http://www.ris.eu/
mailto:rvccr@rvccr.cz
mailto:rvccr@rvccr.cz


Konzultace nesmí narušit hospodářskou soutěž a nesmí vést k porušení zásady zákazu diskriminace 
a zásady transparentnosti postupu Zadavatele. Průběh a výsledek Konzultace bude zaznamenán 
v samostatné zprávě, která bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

 

S pozdravem 

 

 

……………………………………….……... 

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář 

na základě plné moci 
 

 

Přílohy:  

1. Dotazník 
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