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Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
Letiště Praha, a. s. (dále jen „Zadavatel“) vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravovanému
poptávkovému řízení „Modernizace CŘKS“, jehož předmětem bude rekonstrukce centra řízení
krizových situací (CŘKS) včetně obnovy A/V a IT technologií na letišti Praha/Ruzyně.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma:

Letiště Praha, a. s.

Sídlo:

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6

IČO:

28244532

Zápis v OR:

obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 14003

Internetová adresa profilu zadavatele:

http://zakazky.prg.aero

Kontaktní osoba Zadavatele:

Daniela Urbanová, tel. 220 112 234
e-mail: daniela.urbanova@prg.aero

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání žádosti o účast v předběžné tržní konzultaci.
2. ÚČEL PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení
zadávacích podmínek připravovaného poptávkového řízení s názvem „Modernizace CŘKS“.
V průběhu předběžné tržní konzultace bude dbáno na ochranu obchodního tajemství a osobních údajů
a jiných důvěrných informací případně poskytovaných účastníky předběžné tržní konzultace. Předběžná
tržní konzultace bude vedena tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž a nedošlo k porušení
základních zásad zadávání veřejných zakázek. Samotná účast dodavatelů na předběžné tržní
konzultaci nijak neovlivní možnost dodavatelů účastnit se navazujícího poptávkového řízení na tuto
zakázku, pokud z jejich strany budou splněny podmínky pro účast v tomto poptávkovém řízení.
3. PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Základní charakteristika předmětu předběžné tržní konzultace a připravované zakázky jsou uvedeny
v Příloze č. 1 této výzvy.
4. PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Možnost podat žádost o účast v předběžné tržní konzultaci mají všichni potencionální dodavatelé.
Zadavatel následně adresně kontaktuje vybrané žadatele a s těmito zahájí předběžnou tržní konzultaci.
Předběžná tržní konzultace bude vedena písemnou formou a případně i formou ústního jednání. V
případě, že předběžná tržní konzultace bude probíhat rovněž formou ústního jednání, obdrží dotčení
účastníci předběžné tržní konzultace oznámení o místě a času konání předběžné tržní konzultace.
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Zájemci o účast v předběžné tržní konzultaci zašlou Zadavateli prostřednictvím e-mailové adresy
kontaktní osoby Zadavatele vyplněnou Přílohou č. 2 této výzvy.

TERMÍN PRO DORUČENÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ
KONZULTACI
5.

Lhůta pro doručení žádosti o účast v předběžné tržní konzultaci je do 18. 11. 2019 do 13:00 hod.
6. PŘEDMĚTEM PŘEDBĚŽNĚ TRŽNÍ KONZULTACE BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI
1. Prosíme o ověření zpracované projektové dokumentace, konkrétně navržených audio/video a ICT
technologií, tedy:
‐ Je navržená technologie dostatečně moderní? Nehrozí její technické a morální zastarání
v horizontu min. 6-8 let?
‐ Je navržená technologie dostatečně modulární a flexibilní? Je možné její jednoduché rozšíření o
nové technologie v horizontu min. 6-8 let? Zadavatel má na mysli např. obměnu/modernizaci
zobrazovací techniky, audio techniky, připojení další zobrazovací techniky, obměnu/modernizaci
telekonferenčního řešení, apod.)
‐ Není navržená technologie příliš naddimenzovaná s ohledem na její cenu a s ohledem na
plánované využití, které je popsané v obecném popisu záměru?
‐ Je možné dosáhnout stejné nebo skoro stejné funkčnosti, která je popsaná v obecném popisu
záměru, při nasazení jiného technického řešení za současně výrazně nižší pořizovací náklady?
‐ Jaké jsou podle vás největší slabiny/přednosti navržené technologie ?
2. Žádáme Vás o porovnání navržených technologií vzhledem k obdobným instalacím v České
republice nebo v Evropě.
3. Uveďte prosím Vaše případné náměty, komentáře a dotazy ve vztahu k předmětné zakázce.
7. PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Příloha č. 1 – Základní charakteristika předmětu zakázky
Příloha č. 2 – Žádost o účast v předběžné tržní konzultaci
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