
 

 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 966 

ze dne  26.6.2012 

k zadání veřejných zakázek na správce zón placeného stání na části území MČ Praha 3, MČ 
Praha 5, MČ Praha 6 a MČ Praha 11 

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
rozšíření zóny placeného stání na vybraná území MČ Praha 3, MČ Praha 5, MČ Praha 6 
a MČ Praha 11, která jsou doporučena analýzami dopravy v klidu a schválená Radami 
MČ Praha 3, MČ Praha 5, MČ Praha 6 a MČ Praha 11 

I I .   s o u h l a s í  
se zahájením otevřených zadávacích řízení za účelem zadat nadlimitní veřejné zakázky 
na výběr správce zón placeného stání na části území MČ Praha 3, MČ Praha 5, MČ 
Praha 6 a MČ Praha 11 

podle § 27 a násl. zákon č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných 
zakázkách (dále jen "zákon") v souladu se základními body ze zadávacích podmínek 
uvedenými v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 důvodové zprávy 



 

 

I I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - RFD MHMP 

1.  ve spolupráci s INF MHMP zpracovat komplexní zadávací dokumentaci a 
předložit ji Radě HMP ke schválení 

Kontrolní termín: 31.8.2012 

2.  ve spolupráci s INF MHMP zahájit a organizačně zajistit zadávací řízení za 
účelem zadání veřejných zakázek dle bodu I. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 31.1.2013 

 

 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Nosek  
Tisk: R-6742  
Provede: MHMP - RFD MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

 

 Důvodová zpráva 
 

Radě hlavního města Prahy je tímto materiálem předkládán návrh na vyhlášení 
zadávacích řízení za účelem zadání veřejných zakázek na výběr správce zón placeného stání 
na části území MČ Praha 3, 5, 6 a 11. 
 
 Tento materiál je předkládán na základě již dříve přijatých usnesení, a to jak usnesení 
přijaté Radou HMP č. 0254 ze dne 1. 3. 2005, tak návazně i Zastupitelstvem HMP č. 26/13 ze 
dne 31. 3. 2005 Těmito materiály byla schválena jak koncepce samotného zřizování zón 
placeného stání, tak i postupný harmonogram jeho plnění. Zvolený postup realizace provozu 
zón placeného stání (dále jen „ZPS“) potvrdil i nezávislý expertní posudek zpracovaný v roce 
2009 ČVUT Praha, Fakultou dopravní, Ústavem dopravních systémů. Výsledný expertní 
posudek např. navrhuje zvážit rozšíření krátkodobých i dlouhodobých ZPS (pro rezidenty) 
navazujících městských částí a do okolí docházkové vzdálenosti u exponovaných stanic metra 
resp. tramvajových tratí vedoucích do centra města a ležících nyní mimo ZPS. Ze studie např. 
vyplývá, že hranice budoucích oblastí ZPS nemusí vždy kopírovat hranice městských částí. Je 
vhodnější, aby hranice ZPS procházela v místě přírodní či umělé prostorové proluky, bariéry 
(železnice, park, řeka, hradby apod.).  
 

Stejně jako v jiných městech sleduje zavedení systému placeného parkování: 
1. zlepšení nabídky parkování pro rezidenty a abonenty - systém jim sice nezaručuje, že 

tzv. zaparkují před svým domem, dává jim však právní možnost zaparkovat v dané 
oblasti, zatímco ostatní uživatelé tuto možnost nemají, 

2. zlepšení podmínek pro zásobování, 
3. snížení intenzity dopravy ve městě omezením individuální automobilové dopravy a 

tím i zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a případně uvolnění 
veřejného prostranství v určitých lokalitách od parkování. 

 
 Na základě zkušeností při zavádění zóny na území MČ Praha 1, 2, 7 a na části území 

MČ Praha 3  v roce 2007 lze konstatovat, že není třeba mít zásadní obavy z vytlačování 
dopravy mimo zónu placeného stání, neboť až na několik rozsahem omezených lokalit 
nedochází k prudkému přesunu parkujících aut mimo tuto zónu. Konkrétní oblasti je však 
vždy vhodné volit s využitím přirozených bariér, jako jsou např. řeka Vltava, rozsáhlé parky, 
průmyslové zóny apod. Stejně tak by postup zavádění měl být vůči centru města vyvážený 
tak, aby celé zpoplatňované území nevykazovalo zásadní excentricitu. 
 

Provozovatelem zón placeného stání bude hlavní město Praha, které bude příjemcem i 
všech tržeb z provozu zón. Pravidelným vyhodnocováním provozu stávající zóny na 
území MČ Praha 1, 2, 7 a části území MČ Praha 3 se totiž ukázalo, že současný model je 
s vybranými modifikacemi přenositelný i do dalších oblastí, neboť i díky reálné stabilitě 
území a při realizaci operativních nikoliv však systémových změn je tento systém zcela 
funkční.  
 
 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek na správce zón placeného stání na části 
území MČ Praha 3, MČ Praha 5, MČ Praha 6 a MČ Praha 11 je stanovena ve výši cca 650 
miliónů Kč (šest set padesát miliónů korun českých) bez DPH. Tato částka byla určena na 
základě naposledy vykazovaných nákladů na správu a provoz ZPS v MČ Praha 2, 3 a 7 v 
měsících leden – duben 2012 a zprůměrována na jeden parkovací automat. 
 
 



 

 

 
 Správcem zón placeného stání budou soukromé subjekty vybrané v zadávacích 

řízeních na veřejné zakázky, u kterých si hlavní město Praha objedná následující činnosti: 
• počáteční investici na zprovoznění zóny, 
• realizaci svislého a vodorovného dopravního značení 
• údržbu a obnovu vodorovného dopravního značení u parkovacích automatů a 

vyhrazených stání pro invalidy (bez SPZ/RZ) a modré čáry 
• provozní činnosti (správu a údržbu parkovacích automatů) s tím, že veškeré příjmy 

budou příjmem města, nikoliv soukromého subjektu. 
 

 S vybranými správci na správu a provoz ZPS v městské části Praha 5, 6 a 11 budou 
smlouvy uzavřeny, obdobně jako v minulosti, na dobu deseti let. Na část ZPS v městské části 
Praha 3 bude smlouva s vybraným uchazečem na správu a provoz ZPS uzavřena pouze do 31. 
1. 2018, neboť v tomto období také končí platnost všech smluv uzavřených na současně 
provozovanou ZPS na  území této městské části. 

 
Základním nosným prostředkem pro placení budou parkovací automaty, které bude 

doplňovat bezhotovostní způsob placení prostřednictvím Opencard a v budoucnu postupně i 
další systémy jako SMS parking apod. Přestože je tento systém mnohdy zpochybňován jako 
přežitý, přesto zůstává v převážné většině evropských měst zachován, neboť s ohledem na 
snadnou přístupnost pro všechny vykazuje nejvyšší míru respektovanosti. 

 
V současné době jsou parkovací automaty provozované v ZPS MČ Praha 1, 2, 3 a 7 

vybaveny zařízením pro bezhotovostní příjem prostřednictvím čipových karet v rámci 
realizovaného projektu „Opencard“.  

 
Zůstanou zachovány principy současného ceníku, který je navržen tak, aby byli cenově 

zvýhodněni rezidenti pro parkování pouze prvního automobilu a dále, aby abonenti byli 
ekonomicky stimulováni k tomu, snažit se řešit parkování svých vozidel mimo místní 
komunikace. Platný ceník schválený usnesením Rady HMP č. 564 ze dne 5. 5. 2009 je již 
koncipován na základě výše uvedených zásad a to jako celoměstský (vznikl dohodou zástupců 
HMP a MČ Praha 1, 2, 3, 7, 13, 16 a 22).  

 
Jednotná cena pro rezidenty (700 Kč) je navržena tak, aby zhruba odpovídala 

nákladům na provoz zóny. S ohledem na úvahy o nižší ceně rezidentní parkovací karty je 
nutné počítat s tím, že systém parkování rezidentů bude muset být dotován z ostatních 
činností v zóně, tato skutečnost by však mohla být neobhajitelná před občany i podnikateli, 
kteří mají své parkování zajištěno vlastními prostředky mimo pozemní komunikace (garáže 
apod.) 

 
Vzhledem k různé atraktivitě a tržní hodnotě území se však doporučuje zachovat 

odstupňované ceny abonentních parkovacích karet s ohledem na situování oblastí vůči centru 
města. 
 

 Z analýzy území a dosud zpracovaných projektů zón v městských částech Praha 3, 5, 6 
a 11 by měl být další postup zavádění následující: 

1. zachovat současnou zónu placeného stání ve navrženém rozsahu, 
2. pro uvedené oblasti těchto městských částí (části území MČ Praha 3, 5, 6 a 11) 

vyhlásit neprodleně zadávací řízení na veřejnou zakázku za účelem výběru správce 
zón, dle stanoveného kontrolního termínu bodu III, 1 tohoto usnesení,  



 

 

3. pro další etapy (MČ Praha 9,  13 a 18) zpracovat analýzy dopravy v klidu dle stejné 
metodiky a v případě předpokladu naplnění cílů zahájit přípravu a následnou realizaci 
i zde, 

4. další rozšiřování do oblastí vzdálenější od centra města realizovat teprve po zavedení 
zón dle bodu 3. 

5. i nadále vést jednání v rámci pracovní skupiny ředitele Magistrátu HMP k rozšíření 
ZPS na území hl. m. Prahy s ostatními městskými částmi, které zatím regulaci dopravy 
v klidu v rámci celoměstských pravidel na svém území zatím odmítaly (MČ Praha 4, 8 
a 10) nebo ji ještě nemají schválenou, 

 
 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti 
specifikovaného níže uvedenými dílčími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle 
významu, který jim zadavatel přisuzuje: 

 

 Kritérium Význam pro 
hodnocení 

5.1. výše nabídkové ceny 90 % 

5.2. Zprovoznění smíšené, oranžové a zelené zóny před termínem stanoveným 
zadavatelem v zadávací dokumentaci 

10 % 

 

 Způsob hodnocení jednotlivých kritérií a způsob celkového hodnocení nabídek bude 
specifikován v zadávací dokumentaci.  
 



 

 

Příloha č.1 důvodové zprávy 

Správce zóny placeného stání na území Městské části  
Praha 3 
 
Základní body zadávacích podmínek: 
Správa ZPS bude zahrnovat zejména následující činnosti na náklady správce:  

1. výběr parkovného ze 43 ks parkovacích automatů (mincí Euro a Kč) na území 
části Městské části Praha 3,  

2. třídění a počítání mincí z parkovacích automatů, 
3. zhotovení a distribuci všech druhů parkovacích karet dle vzorů schválených 

zadavatelem do prodejních míst určených zadavatelem, 
4. odvod všech přijatých částek z parkovacích automatů (Kč a Euro) na účet 

zadavatele, a to jednou měsíčně k 10. dni následujícího měsíce, 
5. evidence účetních dokladů vydávaných jménem města, jejich archivace a 

zpracování přehledů o příjmech pro zadavatele, 
6. zabezpečení provozuschopnosti parkovacích zařízení (údržba, servis, 

preventivní prohlídky, dodávky a výměny náhradních dílů, dodávky 
spotřebního materiálu, včetně aplikace Opencard),  

7. spolupráce s Městskou policií hl.m. Prahy spočívající ve výměně informací 
ohledně poruchových stavů parkovacích automatů, koordinace činností správce 
a MP, 

8. spolupráce se zástupci Úřadu MČ Praha 3 a Magistrátu hl.m.Prahy při 
koordinaci správy ZPS, 

9. realizaci svislého a vodorovného dopravního značení, 
10. údržbu a obnovu vodorovného dopravního značení u parkovacích automatů a 

vyhrazených stání pro invalidy (bez SPZ/RZ) a modré čáry, v souladu 
s vyhláškou MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, 

11. kontrolu dopravního značení a hlášení o zjištěných nesrovnalostech správci 
tohoto zařízení, 

12. denní průběžné monitorování (dopravní průzkumy) chování řidičů v ZPS, 
sledování obsazenosti a respektovanosti parkovacích stání, 

13. zpracování týdenních statistik o obsazenosti ZPS, respektovanosti pravidel 
ZPS, výběru hotovosti v Kč a Eurech v měsíčním intervalu, celoroční výkaz 
s rozlišením na modrou, oranžovou a zelenou zónu, poradenství související 
otázkami správy ZPS, 

14. poradenství související s otázkami správy ZPS 
  

1. Doba plnění veřejné zakázky: 
Zadavatel stanoví dobu plnění této veřejné zakázky na dobu od 1.1.2013 do 31.1.2018 

 

2. Místo plnění veřejné zakázky: 
Místem plnění této veřejné zakázky je území Městské části Praha 3.  

 

3.   Prohlídka místa plnění: 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se s ohledem na charakter předmětu veřejné 
zakázky nekoná. 



 

 

4.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
Kvalifikační požadavky jsou konkretizovány v zadávací dokumentaci v souladu se 
zákonem č.137/2006 Sb., včetně technických a ekonomických předpokladů. 

 
5.  Způsob hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti 
specifikovaného níže uvedenými dílčími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle 
významu, který jim zadavatel přisuzuje: 

 

 Kritérium Význam pro 
hodnocení 

5.1. výše nabídkové ceny 90 % 

5.2. zprovoznění smíšené, oranžové a zelené zóny před termínem stanoveným 
zadavatelem v zadávací dokumentaci 

10% 

Postup při hodnocení  

Za účelem objektivního hodnocení nabídek v jednotlivých dílčích kritériích se doporučuje  
použít při hodnocení nabídek analogicky matematických algoritmů a postupů požitých i při 
minulých výběrech správců ZPS.  

 

Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.1 

Vzorec pro hodnocení nabídkové ceny: 

 nejnižší nabídková cena 

100 x  ---------------------------------- 

 hodnocená nabídková cena 

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. V souladu 
s ustanovením §79 odst.2 zákona je při hodnocení nabídkové ceny rozhodná její výše 
bez DPH. 

 
Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.2 

Lhůta pro zprovoznění oranžové a zelené zóny bude hodnocena za pomoci tzv. jednotky 
„automatoden“ následujícím vzorcem:  

 hodnocený počet automatodní  
100 x  -------------------------------------- 
 nejvyšší počet automatodní  
 
 
 
 
 
 



 

 

Vzorový výpočet pouze pro názornou představu uchazečů o způsobu hodnocení tohoto 
kritéria:  
Uchazeči zadavateli nabídnou např. následující harmonogramy instalace, včetně funkční 
připravenosti, parkovacích automatů (PA) ve lhůtách nepřekračujících maximální možnou 
lhůtu stanovenou zadavatelem, tj. 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné 
zakázky:  
Nabídka uchazeče A:  
3 ks PA do 30 dnů (tj. o 60 dnů dříve) = 3 x 60 = 180 automatodní  
5 ks PA do 50 dnů (tj. o 40 dnů dříve) = 5 x 40 = 200 automatodní  
6 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 6 x 0 =  0 automatodní 
     celkem:       380 automatodní  
Nabídka uchazeče B:  
7 ks PA do 45 dnů (tj. o 45 dnů dříve) = 7 x 45 = 315 automatodní  
7 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 7 x 0 =  0 automatodní  
     celkem:       315 automatodní  
Nabídka uchazeče C:  
14 ks PA do 65 dnů (tj. o 25 dnů dříve) = 14 x 25 = 350 automatodní  
     celkem:           350 automatodní  
Výpočet dle vzorce:  
               380                          315        350  
A: 100 x ----- = 100 bodů             B: 100 x ----- = 82,9 bodů C: 100 x ----- = 92,1 bodů 
    380               380        380  

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.  

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí 
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 
dosáhne nejvyšší hodnoty.  

Způsob hodnocení jednotlivých kritérií a způsob celkového hodnocení nabídek bude také 
specifikován v zadávací dokumentaci.  

 

6.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 
     podmínek: 

6.1.    Nabídková cena  
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu 
veřejné zakázky, a to v členění nabídková cena v Kč bez DPH, dále DPH a nabídková 
cena v Kč včetně DPH.  

6.2.    Platební podmínky  
Úplata včetně DPH za plnění této veřejné zakázky bude hrazena v jednotlivých splátkách 
bezhotovostním převodem na základě faktur – daňových dokladů.  

Podrobnější specifikace platebních podmínek bude obsažena v zadávací dokumentaci a 
ve vzoru smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který tvoří součást zadávací 
dokumentace.  

 

 

 



 

 

7.   Lhůta pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta a 
      místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podávat osobně 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně zadavateli na adresu:  Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, lhůta pro podání nabídek a místo 
otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta budou specifikovány v zadávací 
dokumentaci. 

 

8. Název a sídlo zadavatele: 
Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

IČ:  00064581 

DIČ:  001-00064581 

      bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4 

      č.ú. 149024-5157998/6000 

      variabilní symbol: 64092221 
telefon:  
fax:  
e-mail:  

 
  9. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: 
      Prohlídka místa plnění se vzhledem k povaze této veřejné zakázky nekoná.  
 
10. Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentaci s podrobnými pokyny pro zpracování nabídky si mohou zájemci 
vyzvednout či jim bude zaslána v souladu s ustanovením § 48 zákona po zaslání žádosti 
na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 
v kanceláři ředitele odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, telefon:…. 
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout po celou dobu zadávací lhůty 
v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin. 

11. Způsob vypracování návrhu smlouvy: 
Způsob vypracování návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky je uveden v zadávací 
dokumentaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Práva zadavatele:  
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. v průběhu zadávací lhůty dodatečně upřesnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky 
a zadávací dokumentaci,  

2.před rozhodnutím o výběru  nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce,  

3.umožnit uchazeči do konce zadávací lhůty zpět vzetí své nabídky,  

4. nehradit a nevracet náklady uchazečům nabídky na účast v zadávacím řízení,  
 5.požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav 
ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce za 
účelem upravení konečného znění smlouvy tak, aby tato smlouva obsahovala údaje, které 
z hlediska správnosti a úplnosti odpovídají aktuálnímu faktickému stavu v době uzavření 
této smlouvy, tj. zejména pokud jde o případnou úpravu jmen, názvů, adres, bankovního 
spojení a dalších údajů faktického rázu, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým 
obsahem být v jakémkoli rozporu s podmínkami veřejné zakázky. 

 

13. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek: 
Podrobné požadavky zadavatele na formální stránku nabídek jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci.  

  

14. Osnova pro zpracování nabídek:  
Nabídky uchazečů musí být zpracovány podle jednotné závazné osnovy uvedené 
v zadávací dokumentaci.  

Veškerá bližší specifikace podmínek veřejné zakázky bude uvedena v zadávací 
dokumentaci.  

 

 
 
 



 

 

Příloha č.2 důvodové zprávy 

Správce zóny placeného stání na území Městské části  
Praha 5 
 
Základní body zadávacích podmínek: 
Správa ZPS bude zahrnovat zejména následující činnosti na náklady správce:  

1. výběr parkovného ze 163 parkovacích automatů (mincí Euro a Kč) na území 
části Městské části Praha 5  

2. třídění a počítání mincí z parkovacích automatů, 
3. zhotovení a distribuci všech druhů parkovacích karet dle vzorů schválených 

zadavatelem do prodejních míst určených zadavatelem, 
4. odvod všech přijatých částek z parkovacích automatů (Kč a Euro) na účet 

zadavatele, a to jednou měsíčně k 10. dni následujícího měsíce, 
5. evidence účetních dokladů vydávaných jménem města, jejich archivace a 

zpracování přehledů o příjmech pro zadavatele, 
6. zabezpečení provozuschopnosti parkovacích zařízení (údržba, servis, 

preventivní prohlídky, dodávky a výměny náhradních dílů, dodávky 
spotřebního materiálu, včetně aplikace Opencard),  

7. spolupráce s Městskou policií hl.m. Prahy spočívající ve výměně informací 
ohledně poruchových stavů parkovacích automatů, koordinace činností správce 
a MP, 

8. spolupráce se zástupci Úřadu MČ Praha 5 a Magistrátu hl.m.Prahy při 
koordinaci správy ZPS, 

9. realizaci svislého a vodorovného dopravního značení, 
10. údržbu a obnovu vodorovného dopravního značení u parkovacích automatů a 

vyhrazených stání pro invalidy (bez SPZ/RZ) a modré čáry, v souladu 
s vyhláškou MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, 

11. kontrolu dopravního značení a hlášení o zjištěných nesrovnalostech správci 
tohoto zařízení, 

12. denní průběžné monitorování (dopravní průzkumy) chování řidičů v ZPS, 
sledování obsazenosti a respektovanosti parkovacích stání, 

13. zpracování týdenních statistik o obsazenosti ZPS, respektovanosti pravidel 
ZPS, výběru hotovosti v Kč a Eurech v měsíčním intervalu, celoroční výkaz 
s rozlišením na modrou, oranžovou a zelenou zónu, poradenství související 
otázkami správy ZPS, 

14. poradenství související s otázkami správy ZPS 
  

1. Doba plnění veřejné zakázky: 
Zadavatel stanoví dobu plnění této veřejné zakázky na dobu od 1.1.2013 do 31.12. 2022 

 

2. Místo plnění veřejné zakázky: 
Místem plnění této veřejné zakázky je území Městské části Praha 5.  

 

3.   Prohlídka místa plnění: 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se s ohledem na charakter předmětu veřejné        
zakázky nekoná. 



 

 

 

4.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
Kvalifikační požadavky jsou konkretizovány v zadávací dokumentaci v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., včetně technických a ekonomických předpokladů. 

 
5.  Způsob hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti 
specifikovaného níže uvedenými dílčími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle 
významu, který jim zadavatel přisuzuje: 

 

 Kritérium Význam pro 
hodnocení 

5.1. výše nabídkové ceny 90 % 

5.2. zprovoznění smíšené, oranžové a zelené zóny před termínem stanoveným 
zadavatelem v zadávací dokumentaci 

10% 

Postup při hodnocení  

Za účelem objektivního hodnocení nabídek v jednotlivých dílčích kritériích se doporučuje  
použít při hodnocení nabídek analogicky matematických algoritmů a postupů požitých i při 
minulých výběrech správců ZPS. 

  

Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.1 

Vzorec pro hodnocení nabídkové ceny: 

 nejnižší nabídková cena 

100 x  ---------------------------------- 

 hodnocená nabídková cena 

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. V souladu 
s ustanovením §79 odst.2 zákona je při hodnocení nabídkové ceny rozhodná její výše 
bez DPH. 

 
Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.2 

Lhůta pro zprovoznění oranžové a zelené zóny bude hodnocena za pomoci tzv. jednotky 
„automatoden“ následujícím vzorcem:  

 hodnocený počet automatodní  
100 x  -------------------------------------- 
 nejvyšší počet automatodní  
 
 
 
 
 



 

 

Vzorový výpočet pouze pro názornou představu uchazečů o způsobu hodnocení tohoto 
kritéria:  
Uchazeči zadavateli nabídnou např. následující harmonogramy instalace, včetně funkční 
připravenosti, parkovacích automatů (PA) ve lhůtách nepřekračujících maximální možnou 
lhůtu stanovenou zadavatelem, tj. 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné 
zakázky:  
Nabídka uchazeče A:  
3 ks PA do 30 dnů (tj. o 60 dnů dříve) = 3 x 60 = 180 automatodní  
5 ks PA do 50 dnů (tj. o 40 dnů dříve) = 5 x 40 = 200 automatodní  
6 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 6 x 0 =  0 automatodní 
     celkem:       380 automatodní  
Nabídka uchazeče B:  
7 ks PA do 45 dnů (tj. o 45 dnů dříve) = 7 x 45 = 315 automatodní  
7 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 7 x 0 =  0 automatodní  
     celkem:       315 automatodní  
Nabídka uchazeče C:  
14 ks PA do 65 dnů (tj. o 25 dnů dříve) = 14 x 25 = 350 automatodní  
     celkem:           350 automatodní  
Výpočet dle vzorce:  
               380                          315        350  
A: 100 x ----- = 100 bodů             B: 100 x ----- = 82,9 bodů C: 100 x ----- = 92,1 bodů 
    380               380        380  

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.  

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí 
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 
dosáhne nejvyšší hodnoty.  

Způsob hodnocení jednotlivých kritérií a způsob celkového hodnocení nabídek bude také 
specifikován v zadávací dokumentaci.  

 

6.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 
     podmínek: 
 

6.1.    Nabídková cena  
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu 
veřejné zakázky, a to v členění nabídková cena v Kč bez DPH, dále DPH a nabídková 
cena v Kč včetně DPH.  

 
6.2.    Platební podmínky  
Úplata včetně DPH za plnění této veřejné zakázky bude hrazena v jednotlivých splátkách 
bezhotovostním převodem na základě faktur – daňových dokladů.  

Podrobnější specifikace platebních podmínek bude obsažena v zadávací dokumentaci a 
ve vzoru smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který tvoří součást zadávací 
dokumentace.  

 



 

 

 

7.   Lhůta pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta a 
      místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podávat osobně 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně zadavateli na adresu:  Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, lhůta pro podání nabídek a místo 
otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta budou specifikovány v zadávací 
dokumentaci. 

 

8. Název a sídlo zadavatele: 
Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

IČ:  00064581 

DIČ:  001-00064581 

      bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4 

      č.ú. 149024-5157998/6000 

      variabilní symbol: 64092221 
telefon:  
fax:  
e-mail:  

 
  9. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: 
      Prohlídka místa plnění se vzhledem k povaze této veřejné zakázky nekoná.  
 
10. Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentaci s podrobnými pokyny pro zpracování nabídky si mohou zájemci 
vyzvednout či jim bude zaslána v souladu s ustanovením § 48 zákona po zaslání žádosti 
na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 
v kanceláři ředitele odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, telefon: …….. 
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout po celou dobu zadávací lhůty 
v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin. 

 

11. Způsob vypracování návrhu smlouvy: 
Způsob vypracování návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky je uveden v zadávací 
dokumentaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Práva zadavatele:  
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. v průběhu zadávací lhůty dodatečně upřesnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky 
a zadávací dokumentaci,  

2.před rozhodnutím o výběru  nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce,  

3.umožnit uchazeči do konce zadávací lhůty zpět vzetí své nabídky,  

4.nehradit a nevracet náklady uchazečům nabídky na účast v zadávacím řízení , 
5.požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav 
ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce za 
účelem upravení konečného znění smlouvy tak, aby tato smlouva obsahovala údaje, které 
z hlediska správnosti a úplnosti odpovídají aktuálnímu faktickému stavu v době uzavření 
této smlouvy, tj. zejména pokud jde o případnou úpravu jmen, názvů, adres, bankovního 
spojení a dalších údajů faktického rázu, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým 
obsahem být v jakémkoli rozporu s podmínkami veřejné zakázky. 
 

13. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek: 
Podrobné požadavky zadavatele na formální stránku nabídek jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. 

 

14. Osnova pro zpracování nabídek:  
Nabídky uchazečů musí být zpracovány podle jednotné závazné osnovy uvedené 
v zadávací dokumentaci.  

Veškerá bližší specifikace podmínek veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.  
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Příloha č.3 důvodové zprávy 

Správce zóny placeného stání na území Městské části  
Praha 6   
 
Základní body zadávacích podmínek. 
      Správa ZPS bude zahrnovat zejména následující činnosti na náklady správce:  
1. pořízení 151 ks parkovacích automatů spolu s výběrem parkovného na území  Městské 

části Praha 6, 
2. třídění a počítání mincí z parkovacích automatů, 
3. zhotovení a distribuci všech druhů parkovacích karet dle vzorů schválených zadavatelem 

do prodejních míst určených zadavatelem, 
4. odvod všech přijatých částek z parkovacích automatů (Kč a Euro) na účet zadavatele, a to 

jednou měsíčně k 10. dni následujícího měsíce, 
5. evidence účetních dokladů vydávaných jménem města, jejich archivace a zpracování 

přehledů o příjmech pro zadavatele, 
6. zabezpečení provozuschopnosti parkovacích zařízení (údržba, servis, preventivní 

prohlídky, dodávky a výměny náhradních dílů, dodávky spotřebního materiálu, včetně 
aplikace Opencard),  

7. spolupráce s Městskou policií hl.m. Prahy spočívající ve výměně informací ohledně 
poruchových stavů parkovacích automatů, koordinace činností správce a MP, 

8. spolupráce se zástupci Úřadu MČ Praha 6 a Magistrátu hl.m.Prahy při koordinaci správy 
ZPS, 

9. realizaci svislého a vodorovného dopravního značení, 
10. údržbu a obnovu vodorovného dopravního značení u parkovacích automatů a vyhrazených 

stání pro invalidy (bez SPZ/RZ) a modré čáry, v souladu s vyhláškou MDS č.30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, 

11. kontrolu dopravního značení a hlášení o zjištěných nesrovnalostech správci tohoto 
zařízení, 

12. denní průběžné monitorování (dopravní průzkumy) chování řidičů v ZPS, sledování 
obsazenosti a respektovanosti parkovacích stání, 

13. zpracování týdenních statistik o obsazenosti ZPS, respektovanosti pravidel ZPS, výběru 
hotovosti v Kč a Eurech v měsíčním intervalu, celoroční výkaz s rozlišením na modrou, 
oranžovou a zelenou zónu, poradenství související otázkami správy ZPS, 

14. poradenství související s otázkami správy ZPS. 
 

1. Doba plnění veřejné zakázky: 
Zadavatel stanoví dobu plnění této veřejné zakázky na dobu od 1.1.2013 do 31.12. 2022 

 

2. Místo plnění veřejné zakázky: 
Místem plnění této veřejné zakázky je území Městské části Praha 6.  

 

3.   Prohlídka místa plnění: 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se s ohledem na charakter předmětu veřejné 
zakázky nekoná. 
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4.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
Kvalifikační požadavky jsou konkretizovány v zadávací dokumentaci v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., včetně technických a ekonomických předpokladů. 

 
5.  Způsob hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti 
specifikovaného níže uvedenými dílčími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle 
významu, který jim zadavatel přisuzuje: 

 

 Kritérium Význam pro 
hodnocení 

5.1. výše nabídkové ceny 90 % 

5.2. zprovoznění smíšené, oranžové a zelené zóny před termínem stanoveným 
zadavatelem v zadávací dokumentaci 

10% 

Postup při hodnocení  

Za účelem objektivního hodnocení nabídek v jednotlivých dílčích kritériích se doporučuje  
použít při hodnocení nabídek analogicky matematických algoritmů a postupů požitých i při 
minulých výběrech správců ZPS. 

  

Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.1 

Vzorec pro hodnocení nabídkové ceny: 

 nejnižší nabídková cena 

100 x  ---------------------------------- 

 hodnocená nabídková cena 

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. V souladu 
s ustanovením §79 odst.2 zákona je při hodnocení nabídkové ceny rozhodná její výše 
bez DPH. 

 
Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.2 

Lhůta pro zprovoznění oranžové a zelené zóny bude hodnocena za pomoci tzv. jednotky 
„automatoden“ následujícím vzorcem:  

 hodnocený počet automatodní  
100 x  -------------------------------------- 
 nejvyšší počet automatodní  
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Vzorový výpočet pouze pro názornou představu uchazečů o způsobu hodnocení tohoto 
kritéria:  
 
Uchazeči zadavateli nabídnou např. následující harmonogramy instalace, včetně funkční 
připravenosti, parkovacích automatů (PA) ve lhůtách nepřekračujících maximální možnou 
lhůtu stanovenou zadavatelem, tj. 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné 
zakázky:  
Nabídka uchazeče A:  
3 ks PA do 30 dnů (tj. o 60 dnů dříve) = 3 x 60 = 180 automatodní  
5 ks PA do 50 dnů (tj. o 40 dnů dříve) = 5 x 40 = 200 automatodní  
6 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 6 x 0 =  0 automatodní 
     celkem:       380 automatodní  
Nabídka uchazeče B:  
7 ks PA do 45 dnů (tj. o 45 dnů dříve) = 7 x 45 = 315 automatodní  
7 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 7 x 0 =  0 automatodní  
     celkem:       315 automatodní  
Nabídka uchazeče C:  
14 ks PA do 65 dnů (tj. o 25 dnů dříve) = 14 x 25 = 350 automatodní  
     celkem:           350 automatodní  
Výpočet dle vzorce:  
               380                          315        350  
A: 100 x ----- = 100 bodů             B: 100 x ----- = 82,9 bodů C: 100 x ----- = 92,1 bodů 
    380               380        380  

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.  

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí 
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 
dosáhne nejvyšší hodnoty.  

Způsob hodnocení jednotlivých kritérií a způsob celkového hodnocení nabídek bude také 
specifikován v zadávací dokumentaci.  

 

6.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 
     podmínek: 

6.1.    Nabídková cena  
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu 
veřejné zakázky, a to v členění nabídková cena v Kč bez DPH, dále DPH a nabídková 
cena v Kč včetně DPH.  

6.2.    Platební podmínky  
Úplata včetně DPH za plnění této veřejné zakázky bude hrazena v jednotlivých splátkách 
bezhotovostním převodem na základě faktur – daňových dokladů.  

Podrobnější specifikace platebních podmínek bude obsažena v zadávací dokumentaci a 
ve vzoru smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který tvoří součást zadávací 
dokumentace.  
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7.   Lhůta pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta a 
      místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podávat osobně 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně zadavateli na adresu:  Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, lhůta pro podání nabídek a místo 
otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta budou specifikovány v zadávací 
dokumentaci. 

 

8. Název a sídlo zadavatele: 
Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

IČ:  00064581 

DIČ:  001-00064581 

      bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4 

      č.ú. 149024-5157998/6000 

      variabilní symbol: 64092221 
telefon:  
fax:  
e-mail:  

 
  9. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: 
      Prohlídka místa plnění se vzhledem k povaze této veřejné zakázky nekoná.  
 
10. Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentaci s podrobnými pokyny pro zpracování nabídky si mohou zájemci 
vyzvednout či jim bude zaslána v souladu s ustanovením § 48 zákona po zaslání žádosti 
na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 
v kanceláři ředitele odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, telefon: ……. 
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout po celou dobu zadávací lhůty 
v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin. 

 

11. Způsob vypracování návrhu smlouvy: 
Způsob vypracování návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky je uveden v zadávací 
dokumentaci.  
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12. Práva zadavatele:  
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. v průběhu zadávací lhůty dodatečně upřesnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky 
a zadávací dokumentaci,  

2.před rozhodnutím o výběru  nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce,  

3.umožnit uchazeči do konce zadávací lhůty zpět vzetí své nabídky,  

4. nehradit a nevracet náklady uchazečům nabídky na účast v zadávacím řízení,  
 5.požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav 
ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce za 
účelem upravení konečného znění smlouvy tak, aby tato smlouva obsahovala údaje, které 
z hlediska správnosti a úplnosti odpovídají aktuálnímu faktickému stavu v době uzavření 
této smlouvy, tj. zejména pokud jde o případnou úpravu jmen, názvů, adres, bankovního 
spojení a dalších údajů faktického rázu, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým 
obsahem být v jakémkoli rozporu s podmínkami veřejné zakázky. 
 

13. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek: 
Podrobné požadavky zadavatele na formální stránku nabídek jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. 

 

14. Osnova pro zpracování nabídek:  
Nabídky uchazečů musí být zpracovány podle jednotné závazné osnovy uvedené 
v zadávací dokumentaci.  

Veškerá bližší specifikace podmínek veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.  
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Příloha č.4 důvodové zprávy 

Správce zóny placeného stání na území Městské části  
Praha 11   
 
Základní body zadávacích podmínek. 
      Správa ZPS bude zahrnovat zejména následující činnosti na náklady správce:  
1. pořízení 39 ks parkovacích automatů spolu s výběrem parkovného na území  Městské 

části Praha 11, 
2. třídění a počítání mincí z parkovacích automatů, 
3. zhotovení a distribuci všech druhů parkovacích karet dle vzorů schválených zadavatelem 

do prodejních míst určených zadavatelem, 
4. odvod všech přijatých částek z parkovacích automatů (Kč a Euro) na účet zadavatele, a to 

jednou měsíčně k 10. dni následujícího měsíce, 
5. evidence účetních dokladů vydávaných jménem města, jejich archivace a zpracování 

přehledů o příjmech pro zadavatele, 
6. zabezpečení provozuschopnosti parkovacích zařízení (údržba, servis, preventivní 

prohlídky, dodávky a výměny náhradních dílů, dodávky spotřebního materiálu, včetně 
aplikace Opencard),  

7. spolupráce s Městskou policií hl.m. Prahy spočívající ve výměně informací ohledně 
poruchových stavů parkovacích automatů, koordinace činností správce a MP, 

8. spolupráce se zástupci Úřadu MČ Praha 11 a Magistrátu hl.m.Prahy při koordinaci správy 
ZPS, 

9. realizaci svislého a vodorovného dopravního značení, 
10. údržbu a obnovu vodorovného dopravního značení u parkovacích automatů a vyhrazených 

stání pro invalidy (bez SPZ/RZ) a modré čáry, v souladu s vyhláškou MDS č.30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, 

11. kontrolu dopravního značení a hlášení o zjištěných nesrovnalostech správci tohoto 
zařízení, 

12. denní průběžné monitorování (dopravní průzkumy) chování řidičů v ZPS, sledování 
obsazenosti a respektovanosti parkovacích stání, 

13. zpracování týdenních statistik o obsazenosti ZPS, respektovanosti pravidel ZPS, výběru 
hotovosti v Kč a Eurech v měsíčním intervalu, celoroční výkaz s rozlišením na modrou, 
oranžovou a zelenou zónu, poradenství související otázkami správy ZPS, 

14. poradenství související s otázkami správy ZPS. 
 

1. Doba plnění veřejné zakázky: 
Zadavatel stanoví dobu plnění této veřejné zakázky na dobu od 1.1.2013 do 31.12. 2022 

 

2. Místo plnění veřejné zakázky: 
       Místem plnění této veřejné zakázky je území Městské části Praha 11. 

 

3.   Prohlídka místa plnění: 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se s ohledem na charakter předmětu veřejné 
zakázky nekoná. 
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4.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
Kvalifikační požadavky jsou konkretizovány v zadávací dokumentaci v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., včetně technických a ekonomických předpokladů. 

5.  Způsob hodnocení nabídek: 
Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti 
specifikovaného níže uvedenými dílčími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle 
významu, který jim zadavatel přisuzuje: 

 

 Kritérium Význam pro 
hodnocení 

5.1. výše nabídkové ceny 90 % 

5.2. zprovoznění smíšené, oranžové a zelené zóny před termínem stanoveným 
zadavatelem v zadávací dokumentaci 

10% 

Postup při hodnocení  

Za účelem objektivního hodnocení nabídek v jednotlivých dílčích kritériích se doporučuje  
použít při hodnocení nabídek analogicky matematických algoritmů a postupů požitých i při 
minulých výběrech správců ZPS. 

  

Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.1 

Vzorec pro hodnocení nabídkové ceny: 

 nejnižší nabídková cena 

100 x  ---------------------------------- 

 hodnocená nabídková cena 

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu. V souladu 
s ustanovením §79 odst.2 zákona je při hodnocení nabídkové ceny rozhodná její výše 
bez DPH. 

 
Hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 5.2 

Lhůta pro zprovoznění oranžové a zelené zóny bude hodnocena za pomoci tzv. jednotky 
„automatoden“ následujícím vzorcem:  

 hodnocený počet automatodní  
100 x  -------------------------------------- 
 nejvyšší počet automatodní  
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Vzorový výpočet pouze pro názornou představu uchazečů o způsobu hodnocení tohoto 
kritéria:  
Uchazeči zadavateli nabídnou např. následující harmonogramy instalace, včetně funkční 
připravenosti, parkovacích automatů (PA) ve lhůtách nepřekračujících maximální možnou 
lhůtu stanovenou zadavatelem, tj. 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné 
zakázky:  
Nabídka uchazeče A:  
3 ks PA do 30 dnů (tj. o 60 dnů dříve) = 3 x 60 = 180 automatodní  
5 ks PA do 50 dnů (tj. o 40 dnů dříve) = 5 x 40 = 200 automatodní  
6 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 6 x 0 =  0 automatodní 
     celkem:       380 automatodní  
Nabídka uchazeče B:  
7 ks PA do 45 dnů (tj. o 45 dnů dříve) = 7 x 45 = 315 automatodní  
7 ks PA do 90 dnů (tj. o 0 dnů dříve) = 7 x 0 =  0 automatodní  
     celkem:       315 automatodní  
Nabídka uchazeče C:  
14 ks PA do 65 dnů (tj. o 25 dnů dříve) = 14 x 25 = 350 automatodní  
     celkem:           350 automatodní  
Výpočet dle vzorce:  
               380                          315        350  
A: 100 x ----- = 100 bodů             B: 100 x ----- = 82,9 bodů C: 100 x ----- = 92,1 bodů 
    380               380        380  

Takto získané bodové hodnocení se následně propočte váhou kritéria, čímž se získá výsledná 
bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.  

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí 
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 
dosáhne nejvyšší hodnoty.  

Způsob hodnocení jednotlivých kritérií a způsob celkového hodnocení nabídek bude také 
specifikován v zadávací dokumentaci.  

 

6.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 
     podmínek: 

6.1.    Nabídková cena  
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu 
veřejné zakázky, a to v členění nabídková cena v Kč bez DPH, dále DPH a nabídková 
cena v Kč včetně DPH.  

6.2.    Platební podmínky  
Úplata včetně DPH za plnění této veřejné zakázky bude hrazena v jednotlivých splátkách 
bezhotovostním převodem na základě faktur – daňových dokladů.  

Podrobnější specifikace platebních podmínek bude obsažena v zadávací dokumentaci a 
ve vzoru smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který tvoří součást zadávací 
dokumentace.  
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7.   Lhůta pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta a 
      místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podávat osobně 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně zadavateli na adresu: Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, lhůta pro podání nabídek a místo 
otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta budou specifikovány v zadávací 
dokumentaci. 

 

8. Název a sídlo zadavatele: 
Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

IČ:  00064581 

DIČ:  001-00064581 

      bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4 

      č.ú. 149024-5157998/6000 

      variabilní symbol: 64092221 
telefon:  
fax:  
e-mail:  

 
  9. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: 
      Prohlídka místa plnění se vzhledem k povaze této veřejné zakázky nekoná.  
 
10. Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentaci s podrobnými pokyny pro zpracování nabídky si mohou zájemci 
vyzvednout či jim bude zaslána v souladu s ustanovením § 48 zákona po zaslání žádosti 
na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 
v kanceláři ředitele odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, telefon: …….. 
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyzvednout po celou dobu zadávací lhůty 
v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin. 

 

11. Způsob vypracování návrhu smlouvy: 
Způsob vypracování návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky je uveden v zadávací 
dokumentaci.  
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12. Práva zadavatele:  
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. v průběhu zadávací lhůty dodatečně upřesnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky 
a zadávací dokumentaci,  

2.před rozhodnutím o výběru  nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce,  

3.umožnit uchazeči do konce zadávací lhůty zpět vzetí své nabídky,  

4.nehradit a nevracet náklady uchazečům nabídky na účast v zadávacím řízení , 
5.požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav 
ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce za 
účelem upravení konečného znění smlouvy tak, aby tato smlouva obsahovala údaje, které 
z hlediska správnosti a úplnosti odpovídají aktuálnímu faktickému stavu v době uzavření 
této smlouvy, tj. zejména pokud jde o případnou úpravu jmen, názvů, adres, bankovního 
spojení a dalších údajů faktického rázu, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým 
obsahem být v jakémkoli rozporu s podmínkami veřejné zakázky. 

 

13. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídek: 
Podrobné požadavky zadavatele na formální stránku nabídek jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. 

 

14. Osnova pro zpracování nabídek:  
Nabídky uchazečů musí být zpracovány podle jednotné závazné osnovy uvedené 
v zadávací dokumentaci.  

Veškerá bližší specifikace podmínek veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.  
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