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Vyřizuje/linka: Soukup / 33 
V Jičíně dne: 04.05.2021 

 

„Rekonstrukce SW vybavení CDSP Jičín a souvisejících okolních 
dispečinků“ 

 
Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na rekonstrukci SW vybavení 
CDSP Jičín a souvisejících okolních dispečinků jako dodávky na klíč. 

 
Rekonstrukce SW vybavení CDSP Jičín a souvisejících okolních dispečinků se skládá z několika částí, mezi 
něž patří:  
 

• Návrh nové koncepce dispečinku s využitím stávajícího HW vybavení a případného doplnění 
nového HW (zajistí VOS) – 1. Etapa 

• Výměna stávajícího SCADA systému dispečerských stanovišť v rozsahu popsaném 
v dokumentaci: 

  5.1  DSP Jičín - vodovodní  

5.2  DSP Jičín – kanalizační  

5.3  DSP Jičín – SCADA Web server 

5.4  DSP ČOV Jičín  

5.5  DSP ÚV Březovice  

5.6  DSP ÚV Lázně Bělohrad  

5.7  DSP Středisko Hořice – ÚV Libonice  

5.8  Dispečinky okolních ČOV 

5.9  Dohledová pracoviště 

5.10 Přenos dat mezi jednotlivými dispečerskými pracovišti  

5.11 Zálohování dat a funkcí dispečinku 

• Realizace konverze dat ze stávajících řídicích systémů do nového SCADA systému  

• Vizualizace jednotlivých objektů s ohledem na stávající stav a požadavky investora  

• Aktualizace SW modulů stávajícího SCADA systému na dispečincích, na kterých nebude SCADA 
systém nahrazen. Doplnění o moduly pro zpřístupnění dat do nového SCADA systému.  

• Přenos dat mezi jednotlivými dispečerskými pracovišti.  
 
Pro účely lepšího pochopení popisovaného řešení bylo vytvořeno schéma řešení nového DSP, viz 
dokumentace. Mezi dispečerskými pracovišti jsou také naznačeny vzájemné přenosy dat.  
 
Všechny serverové části dispečerského systému budou řešeny formou virtualizace. Nový SCADA systém 
bude instalován na virtuálních serverech na centrále v Jičíně, na DSP ČOV Jičín bude instalován na nově 
dodaný server.  
 
Stávající SCADA systém bude ponechán po dohodě se zadavatelem projektu na tzv. okolních ČOV. Jedná 
se o všechny ČOV mimo ČOV Jičín. Výměna SCADA systému na těchto ČOV bude probíhat v dalších 
etapách v průběhu rekonstrukce PLC daných ČOV.  
 
Stávající samostatné dispečinky ÚV (Březovice, Lázně Bělohrad, Libonice) budou přetransformovány z 
plnohodnotných dispečinků na klientské stanice DSP Jičín – vodovodní. Data z PLC bodu stanice získávat 
přes vytvořenou dispečinkovou síť z dispečerského serveru, který bude data z PLC nejprve sám vyčítat a 
následně je bude zpřístupňovat klientským stanicím. Toto řešení je náchylné na stabilitu a latenci 
internetové konektivity v dané lokalitě, ale je výhodnější z hlediska centralizace a použitých licencí SCADA 
softwaru. V případě výpadku internetové konektivity může obsluha řídit PLC daných ÚV pomocí dotykových 
panelů HMI na technologických rozvaděčích.  
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Vzdálený přístup do SCADA sítě VOS Jičín je řešen pomocí chráněné VPN. Pro přístup k vizualizační části 
SCADA aplikace bude možné využívat pevná klientská pracoviště, nebo bude možné využívat webový 
SCADA server, kdy se uživatelé připojí k vizualizačnímu SW přes webovou stránku, pokud budou připojeni 
v síti VOS Jičín.  

Kompletní HW a SW vybavení dodávané v rámci tohoto projektu je uvedeno v položkovém rozpočtu, který 
je součástí tohoto projektu. 
 
Harmonogram prací při rekonstrukci  
 
Harmonogram bere především důraz na co nejmenší dobu, po kterou bude dispečink mimo provoz, a také 
na minimalizaci případných rizik potencionálních problémů.  
 
Z toho důvodu byla rekonstrukce rozdělena do několika etap, na jejichž koncích bude dispečink 
v plnohodnotném funkčním stavu. Samozřejmě může dojít k částečnému omezení uživatelského pohodlí, to 
by ale nemělo mít vliv na samotnou funkci.  
 
Rozdělení jednotlivých etap:  
 
1. Etapa – Dodávka a instalace HW vybavení jednotlivých dispečinků  
Součástí etapy je dodávka základního HW vybavení nutného pro chod dispečinků. Součástí etapy je 
příprava virtuálních serverů pro nový SCADA systém na centrále VOS Jičín, dodávka nového serveru na 
ČOV Jičín a upgrade vybraných klientských stanic (ÚV Březovice, ČOV Jičín). Všechny dodávky zajistí 
VOS, a.s. před započetím druhé etapy.  
 
2. Etapa – Instalace nového SCADA systému  
V rámci této etapy bude dodán a instalován nový SCADA systém na všechny servery a klientská pracoviště 
v lokalitě. Budou zprovozněny a ověřeny vzájemné komunikace. V rámci etapy nebudou zatím převedeny 
žádné objekty.  
 
3. Etapa – Převod a začlenění kanalizačních objektů do nového SCADA systému  
V rámci této etapy budou postupně převedeny stávající vodovodní a kanalizační objekty ze systému GDF 
Control do nového SCADA systému. Objekty budou převáděny postupně, po logických celcích (jednotlivé 
provozy), konkrétní harmonogram převodu bude dojednán před započetím prací.  
 
V rámci etapy bude (pokud možno) počítáno s možností paralelního provozu ve starém a novém systému, 
aby se předešlo případným provozním komplikacím. 
 
 
Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:  

a) vyplněný krycí list nabídky 
b) vyplněný položkový rozpočet 

 
Způsob hodnocení nabídek:  
Základním hodnotícím kritériem je celková výhodnost nabídky. 
 

Termín a místo plnění: 
Předpoklad realizace: v průběhu roku 2021 – nejdéle do 28.02.2022 
Zahájení prací: po podpisu smlouvy. 
Vlastní realizace 2. Etapy: ___________ (v týdnech) 
Vlastní realizace 3. Etapy: ___________ (v týdnech) 
 
Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 833, 602 689 928 

pan Josef Soukup, vedoucí ČOV. 
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Doručení nabídek:  
Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 31.05.2021 do 10:00 hodin. 
Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 
428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní 
dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 31.05.2021. Rozhodující 
je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí 
zásilky adresátem.  
 
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena 

"NABÍDKA - „Rekonstrukce SW vybavení CDSP Jičín a souvisejících 
okolních dispečinků“ – NEOTVÍRAT!" 

 
Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.  
 
 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci 
je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. 
S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat 
zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku 
se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  
 
S vítězným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy zajistí Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 
 
Provedené práce budou fakturovány na základě dílčího plnění dle rozpočtu. Právo fakturace vzniká 
zhotoviteli po odsouhlasení věcné a cenové správnosti zjišťovacího protokolu nebo soupisu provedených 
prací a dodávek ze strany objednatele. Každá faktura musí obsahovat jako přílohu zjišťovací protokol nebo 
soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. Výše faktury bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele na 
zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Faktury bez uvedených náležitostí nebo přílohy nejsou způsobilým platebním podkladem a 
objednatel je oprávněn je bez dalšího vrátit zpět zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny za 
dílo. 
 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, 
jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti 
a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.  

 
Přílohy: 

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě): 
 projektová dokumentace – příloha č. 1 
 krycí list nabídky – příloha č. 2 
 položkový rozpočet – příloha č.3 

Děkuji předem za poskytnutou součinnost. 

  
Josef Soukup 
vedoucí ČOV 


