
V Praze dne 4. 7. 2019 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

dovoluji si Vás jako potenciálního dodavatele oslovit jménem Institutu pro veřejnou 
správu Praha (dále jen „IVS“), v rámci přípravy veřejné zakázky na dodávku hotelového 
software (dále jen „VZ“). 
 

V souladu s § 33 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 
Vám i dalším potenciálním dodavatelům nabízíme možnost vyjádřit se v rámci předběžné tržní 
konzultace (dále jen „PTK“) k zadávací dokumentaci a pomoci formulovat zadávací podmínky 
tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh zadávacího řízení zaručující nediskriminační a 
transparentní prostřední. 
 

Cílem IVS je nastavení zadávacích podmínek tak, aby poskytly dodavatelům 
podrobnosti nezbytné pro účast v zadávacím řízení, byly co nejtransparentnější a nebyly 
stanoveny tak, aby bezdůvodně přímo nebo nepřímo vytvářely překážky hospodářské soutěže. 
 

Aktivní účast v PTK nemá vliv na následnou účast ve výběrovém řízení. Pokud budou 
zadávací podmínky obsahovat informace, které jsou výsledkem PTK, označí centrální 
zadavatel tyto informace a v zadávací dokumentaci identifikuje osoby, které se na PTK podílely 
(§ 36 ZZVZ). 
 
Dokumenty k PTK: Požadavky na hotelový software 
 

Uvedený dokument shruje požadavky IVS na hotelový software a slouží jako podklad pro 
diskuzi v rámci předběžné tržní konzultace. Dokument je přílohou tohoto dopisu a též je 
uveřejněn na internetové adrese: https://www.institutpraha.cz/o-nas/verejne-zakazky. 

Případné další informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou 
uveřejňovány na profilu zadavatele a budou o nich informováni všichni dodavatelé, kteří projeví 
zájem účastnit se PTK.  
 

Vaše podněty, návrhy či úpravy výše uvedených dokumentů prosím zasílejte do 12. 7. 
2019 na adresu: d.kul@institutpraha.cz nebo datovou schránkou: 6awdjrd.  

 
Diskuze nad Vašimi podněty, otázkami a návrhy úprav bude vedena v rámci osobního 

setkání dne 16. 7. 2019 od 10:00 hod. na adrese Vzdělávací středisko Benešov 

Ke Stadionu 1918, 256 01 - Benešov. 
 
V rámci osobního setkání se všemi zájemci proběhne prezentace informací k VZ a 

požadavků na hotelový software a diskuze nad otázkami a nejasnostmi ve specifikaci. 
 

Předem Vám velice děkujeme za účast v PTK a těšíme se na další spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 
 

 
Mgr. Daniel Kulhavý, 

vedoucí Oddělení veřejných 
zakázek, centrálního nákupu a 

metodiky 
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