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PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE – Crash Call v železniční dopravě 

 

 

Zadavatel: České dráhy, a.s. 

Sídlem:  Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

IČO:  709 94 226 

Zapsán v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8039 

Zastoupený: Mgr. Lukaszem Kryńskim, ředitelem odboru centrálního nákupu a logistiky 

 

 

Předběžná tržní konzultace k možnostem zařízení Crash Call v železniční dopravě 

 

V souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“) je 

provedena předběžná tržní konzultace, jejímž cílem je zjistit situaci na trhu, informovat trh o záměrech 

zadavatele a připravit srozumitelné a po odborné stránce kvalitní zadávací podmínky pro následné 

zadávací řízení. Předmětem tržní konzultace je zjištění aktuálních možností trhu na vybavení ŽKV 

zařízením Crash Call. 

Zadavatel v Příloze č. 1 uvádí svůj záměr, technické požadavky na zařízení a jednotlivé dotazy, které 

jsou předmětem předběžné tržní konzultace. Zadavatel touto tržní konzultací zjišťuje obecný aktuální 

stav na trhu. Dle získaných informací na základě odpovědí zjištěných v rámci tržní konzultace, může 

zadavatel svůj plánovaný záměr změnit či doplnit.  

 

I. Témata v rámci předběžné tržní konzultace: 

 

1) Technické zadání pro PTK 

Technické zadání je přílohou číslo 1 předběžné tržní konzultace. 

 

2) Zadavatel požaduje vyjádření k jednotlivým dotazům / bodům uvedeným v příloze č. 1 

předběžné tržní konzultace. 

 

 

II. Forma oslovení účastníků předběžné tržní konzultace 

 

Zadavatel uveřejňuje předběžnou tržní konzultaci na profilu zadavatele:  

https://www.tenderarena.cz/profily/CD 

Tato předběžná tržní konzultace byla dále zaslána emailem společnostem: 

 ČD - Telematika a.s. 

 ČD - Informační Systémy, a.s. 

 MASTER IT Technologies, a.s. 

 IXPERTA s.r.o. 

 Cepena, a.s. 

 O2 Czech Republic a.s. 

 SHERLOG Technology, a.s. 

 Safe public transport, a.s. 

 Robert Bosch odbytová s.r.o. 

 ŠKODA AUTO a.s. 

https://www.tenderarena.cz/profily/CD
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 ŠKODA DIGITAL S.R.O. 

 ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. 

 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 

 České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 

 Západočeská univerzita v Plzni, Regionální inovační centrum elektrotechniky 

 

III. Forma vedení předběžné tržní konzultace, dokumentace jejího průběhu a lhůta pro písemné 

vyjádření 

 

Předběžná tržní konzultace je vedena pouze v písemné formě. ČD, a.s. očekávají písemné vyjádření 

k požadavkům / dotazům uvedeným v článku I. Témata v rámci předběžné tržní konzultace v termínu 

do 23. 11. 2020 do 10:00. 

 

Písemné vyjádření dle výše uvedeného může zaslat i dodavatel, kterému nebyla předběžná tržní 

konzultace přímo zaslána. Zadavatel nevylučuje z těchto předběžných tržních konzultací případné 

zprostředkovatele. 

 

 

IV. Forma doručení písemného vyjádření: 

a) e-mailem na adresu Dunovsky@gr.cd.cz, nebo, 

b) datovou zprávou do datové schránky zadavatele e52cdsf, nebo, 

c) odesláním obecné zprávy v systému Tender arena na profilu zadavatele k veřejné zakázce: 

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE – Crash Call v železniční dopravě. 

 

 

 

 

V Praze dne ………………. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Mgr. Lukasz Kryński   

ředitel odboru centrálního nákupu a logistiky 

 

 

 

Příloha č. 1 - Technické zadání pro PTK 
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