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Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci 

 

Zadavatel:  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

 IČO: 70883858, se sídlem Vyšehradská 2077/57, Nové Město, 128 00 Praha 

2, příspěvková organizace zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr 63 

Veřejná zakázka:  Inovační partner projektu „Lokalizační data mobilních operátorů 

pro plánování města“ 

Kdy:  5. února 2019 od 14:00 hod. 

Kde:  Vyšehradská 2077/57, Nové Město, 128 00 Praha 2, Sál A 

Předmět konzultace: Cílem této tržní konzultace je připravit zadávací podmínky veřejné zakázky 

inovačního partnerství na projektu „Lokalizační data mobilních operátorů 

pro plánování města“. Zadavatel hodlá informovat potenciální dodavatele 

(potenciální inovační partnery) o svých záměrech a požadavcích a získat 

od nich zpětnou vazbu. 

Předběžná tržní konzultace by měla pomoci správně definovat předmět 

veřejné zakázky a zadávacích podmínek tak, aby nejlépe odpovídaly 

potřebám zadavatele a zároveň možnostem trhu, a to za pomoci 

prokonzultování cílů a priorit v rámci projektu, způsobu zadávání zakázky, 

základních požadovaných předpokladů inovačního partnera, finanční 

alokace na inovační partnerství a konzultace vstupní technické specifikace. 

 Projekt „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“ bude 

zaměřen na zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat 

sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací 

(provozní fáze projektu) prostřednictvím nově vyvinutého informačního 

systému (výstup realizační fáze projektu), který dokáže vstupní lokalizační 

data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné 

pro jednotlivé cílové skupiny (dle jejich specifikací, potřeb a požadavků). 

 Předmětem projektu bude vytvoření metodiky a softwaru, včetně 

specifikace datových vstupů a výstupů informačního systému. Vývoj tohoto 

informačního systému umožní vytvoření organizačního koordinačního 

rámce pro spolupráci města, městských organizací a externích subjektů při 

rozvoji, využívání a sdílení výstupů z tohoto datového zdroje. Tento systém 

umožní efektivní a dlouhodobě udržitelné pořizování, zpracování, uchování 

a používání výstupů na bázi zbytkových lokalizačních dat ze sítí mobilních 

operátorů napříč městskými organizacemi dle jejich specifikací. Jedním 

z cílů navrhovaného inovační partnerství je nastavení a vylepšení 

analytických postupů pro zpracování dat. To umožní více detailní a přesná 

výstupní data použitelná v dopravě, městském plánování a dalších 

oblastech. Systém bude rovněž pracovat s near real-time daty, která jsou 

neocenitelná v oblasti operativního řízení a bezpečnosti. 
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 Hlavním očekávaným přínosem výstupu projektu (konečného řešení – 

informačního systému) je příprava na zajištění realistických a plastických 

dlouhodobě porovnatelných informací o dynamice pohybu obyvatelstva 

v rámci Prahy a metropolitního zázemí a o strukturálních a časových 

charakteristikách využívání území.  

 Projekt Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města je 

podpořen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, č. projektu 

CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631. 

 Předběžná tržní konzultace bude vyhodnocena a diskutována se zástupci 

budoucích uživatelů (viz výše) a externím odborným konzultantem projektu 

(vybrán na základě výběrového řízení) a poslouží k vypracování zadávací 

dokumentace.  

 Předběžná tržní konzultace je plánována jako jednokolová. Nebude-li 

splněn cíl konzultace, popř. uzná-li to jako potřebné a účelné, může 

zadavatel předběžnou tržní konzultaci opakovat. 

Průběh konzultace: Předběžná tržní konzultace bude vedena ústně v českém jazyce.  

 Očekávaná délka je tři hodiny. 

Účastníci budou na úvod podrobněji seznámeni s projektem „Lokalizační 

data mobilních operátorů pro plánování města“ a jeho technickou 

specifikací, dále dojde k vytyčení relevantních otázek zadavatele a 

následovat bude diskuse a sběr připomínek.  

Z průběhu předběžné tržní konzultace bude pořízen záznam v písemné 

podobě. 

Podstatné dodatečně sdělené informace budou z důvodu transparentnosti 

zveřejněny na webových stránkách zadavatele. 

Účastníci: Tržní konzultace je určena otevřenému okruhu účastníků. Předpokladem 

účasti je disponování či předchozí práce s lokalizačními daty mobilních 

operátorů. Tyto kvalifikační předpoklady nemusí odpovídat kvalifikačním 

předpokladům vyžadovaným v rámci zadávacího řízení. 

Účast na tržní konzultaci není zpoplatněna. 

Forma oslovení účastníků: Účastníci, u nichž zadavatel předpokládá splnění kvalifikačních 

předpokladů, budou obesláni přímo.  

 Pozvánka bude rovněž uveřejněna na webových stránkách zadavatele 

www.iprpraha.cz.  

Podmínky účasti: Účast je nutno potvrdit, a to do 4. února 2019 zasláním registračního 

formuláře (viz příloha této pozvánky) formou e-mailu na adresu 

gardonova@ipr.praha.eu.  

 K přihlášce je třeba uvést identifikaci účastníka a jeho zástupců, kteří se 

předběžné tržní konzultace budou účastnit a doložit splnění kvalifikačních 

předpokladů. 

mailto:xxx@ipr.praha.eu
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 Pokud se některý z účastníků nemůže předběžné tržní konzultace účastnit, 

uvítá zadavatel sdělení této informace. Zadavatel v takovém případě zašle 

účastníkovi okruh relevantních dotazů a vyzve účastníka k písemnému 

vyjádření ve lhůtě 5 pracovních dní.  

 

V Praze dne 16. ledna 2019 

 

Za Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

 

 

__________________________________ 

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., ředitel Sekce prostorových informací 
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