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NAZEV: 

Zadavaci rizeni Do ravni telematika ZR 

ANOTACE: 
Zadavaci podminky a dokumentace nadlimitni vefejne zakazky. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednan i: 

schvaluje zahajeni zadavaciho i'izen i nadlimitn i vei'ejne zakazky na dodavky ,Dopravni telematika 
ZR", a v teto souvislosti schvaluje: 

o zadavaci dokumentaci vcetne obchodnich podminek; 
o slozeni komise pro hodnoceni a nabidek: 

• clenove: 

• nahradnici: 

o osobu opravnenou komu ikem - QCM, s.r.o. , Brno) a cinit 
elektronickou komunikaci v elektronickem systemu vei'ejnych zakazek:. 

0 

poveruje starostu m ukony smei'uj ici k yYberu dodavatele pro nadlimitn i 
vei'ejnou zakazku Dopravni telematika ZR, a to vcetne 

o pi'ipadneho rozhodnuti o vylouceni ucastnika zadavaciho i'izen i 
o pi'ipadneho zruseni zadavaciho i'izen i 
o poti'ebne upravy zadavacich nebo obchodnich podminek 
o rozhodnuti o yYberu dodavatele 
o uzavi'en i smlouvy s vybranym dodavatelem 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: 

Odbor majetkopravni: 

Odbor dopravy: 

Odbor stavebn i: Odbor skolstvi, kultury a sportu: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prosti'edi: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 

Mistostarostka mesta: 

Odbor komunalnich sluzeb: 

Odbor rozvoje a uzemniho 
lanovani: 

Odbor socialn i: 

Oddelen i informatiky: 

Krizove i'izeni: 

Technicka sprava budov mesta: 



 

Název materiálu: Zadávací řízení Dopravní telematika ZR 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: Neveřejné – Návrh zadávací dokumentace 
 
Popis 
Město v červnu 2018 podalo žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 
3. výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem 
dopravy na akci „Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou“ 
Předmětem realizace projektu je řešení komplexního a funkčního systému dopravní telematiky pro 
preferenci veřejné dopravy ve městě Žďár nad Sázavou. Ucelený inteligentní dopravní systém 
zajistí preferenci městské hromadné dopravy před ostatní dopravou a její plynulý průjezd přes 
všechny klíčové křižovatky města. Součástí akce je i výměna těch světelných signalizačních 
zařízení (semaforů), které již jsou na kraji živostnosti a neumožní zavedení inteligentní preference 
MHD. 
Inteligentním dopravním systémem budou řešeny tyto klíčové křižovatky a přechody pro chodce: 
1. Přechod pro chodce na ulici Bezručova; 
2. Křižovatka ul. Dolní - Wonkova; 
3. Křižovatka ul. Dolní - Žižkova; 
4. Dva přechody pro chodce na náměstí Republiky; 
5. Křižovatka ul. Horní - Smetanova. 
Projektovou dokumentaci akce zpracovala v průběhu roku 2017/2018 společnost SAGASTA s.r.o., 
Praha.  
Rozhodnutí o přidělení dotace ještě není známo, pro její případné přijetí je však z časových 
důvodů nezbytné zadávacím řízením v předstihu vybrat dodavatele akce, aby byly dodrženy 
termínové podmínky příslušného dotačního programu. Pokud dotace nebude přidělena, akce 
nebude realizována. 
Předložené zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky jsou připraveny ve spolupráci 
s administrátorem QCM, s.r.o., Brno a konzultovány s vedením města.  
Předpokládaná hodnota zakázky: 20.500.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Geneze případu 
Viz Popis výše 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
- 
 




