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Předběžná tržní konzultace

ZADAVATEL:

Státní fond dopravní infrastruktury

Sídlem:

Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9

Zastoupený:

Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem

IČO:

70856508

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen jako „SFDI“) jako zadavatel v souladu s §
33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) tímto oznamuje záměr o provedení předběžné tržní konzultace (dále
jen „PTK“) s odborníky a dodavateli v souvislosti s přípravou projektu „Zajištění úhrady
časového poplatku prostřednictvím komerčních e-shopů a dalších online prodejních
kanálů“ (dále jen „projekt“).
SFDI, který je zodpovědný za distribuci elektronických dálničních známek, pořádá
otevřenou PTK. Jejím cílem je seznámit případné zájemce s podmínkami, za kterých
budou moci zajišťovat úhradu časového poplatku, resp. elektronické dálniční známky
prostřednictvím svých prodejních kanálů a získat relevantní informace nezbytné pro
správné nastavení smluvních podmínek a podmínek spolupráce pro výše uvedený
projekt. SFDI jako garant projektu tímto zve zájemce z řad provozovatelů komerčních eshopů a dalších online prodejních kanálů k otevřenému jednání, kde seznámí účastníky
s navrhovanými podmínkami pro rozšíření prodeje elektronické dálniční známky
prostřednictvím komerčních e-shopů.
První setkání se uskuteční dne 26. 8. 2020 od 14 hodin v sídle SFDI na adrese
Sokolovská 1955/278, Praha 9, v zasedací místnosti v 7. patře. S ohledem na současnou
situaci s COVID-19 bude také možné se k akci připojit vzdáleně prostřednictvím Microsoft
Teams. Zájemci musí svou účast potvrdit do 24. 8. 2020 e-mailem na adresy
radka.khollova@sfdi.cz a miroslav.balik@sfdi.cz a upřesnit, zda se dostaví osobně či se
připojí vzdáleně (link s přihlášením se na konferenci prostřednictvím Microsoft Teams
obdržíte následně). S ohledem na kapacitu prostor je osobní účast omezena na 2 osoby
na účastníka.
Tato PTK je otevřená a mohou se jí zúčastnit všichni potenciální dodavatelé
v oblasti týkající se projektu, viz výše.
Postup PTK:
1. Uveřejnění PTK na profilu zadavatele, webu SFDI (www.sfdi.cz) a webu
elektronické dálniční známky (www.edalnice.cz).
2. Potvrzení účasti e-mailem ze strany účastníků.
3. První jednání se zájemci o účast na PTK:
 Představení systému,
 Představení podmínek pro zajištění úhrady časového poplatku,
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 Harmonogram dalšího postupu.
4. E-mailové zaslání dotazů účastníků před druhým jednáním, nejdéle do 8. 9. 2020.
5. Druhé jednání dne 14. 9. 2020 osobně nebo vzdáleně přes Microsoft Teams:
 Zodpovězení dotazů účastníků,
 Další diskuse.
6. Zpracování Zprávy z PTK.
PTK nesmí narušit hospodářskou soutěž a nesmí vést k porušení zásady zákazu
diskriminace a zásady transparentnosti postupu zadavatele. Z těchto důvodů bude
průběh jednání zaznamenán a bude z něj pořízen audiozáznam. S pořízeným
audiozáznamem bude nakládáno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje v rozsahu vašeho hlasového záznamu budou správcem zpracovány
maximálně po dobu jednoho roku na základě oprávněného zájmu správce za účelem
doložení jednání. Proti takovému zpracování máte právo podat námitku proti zpracování
na níže uvedený kontakt správce. Více o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se
dozvíte na webu https://www.sfdi.cz/gdpr/. Správce osobních údajů: Státní fond
dopravní
infrastruktury,
Sokolovská
1955/278,
19000
Praha
9,
email: podatelna@sfdi.cz, tel: +420 266 097 110. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Lucie Bartáková, e-mail: poverenec@sfdi.cz, tel: +420 266 097 286.
Po ukončení PTK bude vyhotovena zpráva z PTK.
Poskytnutí informací je ze strany potenciálních dodavatelů zcela dobrovolné. Potenciálním
dodavatelům poskytnutím informací nevznikají vůči zadavateli žádná práva ani
povinnosti. V souladu se zákonem budou veškeré podklady vztahující se k PTK (tj. zápisy
z jednání, závěr z PTK apod.) uveřejněny na profilu zadavatele.
V Praze dne 14. 8. 2020

…………………………………………..
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
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