Pravidla poptávkového řízení na realizaci stavby:
„Rekonstrukce 1. biologické linky ČOV Sever“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

PŘEDMĚT POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

I.

II.

0229008020
Letiště Praha, a. s.
IČO: 282 44 532
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zaps. v obch. rejs. Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14003
Kristýna Fialová
tel. +420 220 115 400
kristyna.fialova@prg.aero
Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu s těmito pravidly
poptávkového řízení je uvedena na profilu objednatele na adrese
http://zakazky.prg.aero.

I.1

Předmětem zakázky je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce 1. biologické linky ČOV
Sever“ (rekonstrukce 1. biologické linky včetně výměny technologických prvků) (dále jen „Dílo“)
podle projektové dokumentace s názvem „LETIŠTĚ PRAHA, ĆOV SEVER REKONSTRUKCE
BIOLOGICKÝCH LINEK“, zhotovené společností Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. v 01/2019, předložené
objednatelem jako příloha E tohoto dokumentu (dále jen „Projektová dokumentace“).

I.2

Rozsah plnění: Bližší specifikace poptávaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny ve
vzoru smlouvy v příloze D tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje sanace betonových
konstrukcí, popsané v PD, pouze ve variantním řešení A (30% z celkové plochy) Variantní
řešení sanace betonu B (70% z celkové plochy) zadavatel nepožaduje.

I.3

Místo plnění: areál letiště Praha/Ruzyně, ČOV Sever

I.4

Objednatel vzhledem k charakteru plnění této zakázky umožní prohlídku místa plnění.

I.5

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 16.12. 2019 od 13:00 hodin.

I.6

Dodavatel, který se bude chtít prohlídky zúčastnit, zašle e-mailem kontaktní osobě přihlášku
k prohlídce místa plnění do 13.12. 2019 10:00. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení
účastnící se osoby, datum narození a číslo OP.

I.7

Doba plnění: Objednatelem stanovený termín začátku prací je březen 2020.
PRAVIDLA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

II.1

Toto poptávkové řízení je vedeno mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Toto poptávkové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku
dle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II.2

Všeobecné podmínky poptávkového řízení jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. Pokud není
v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, řídí se poptávkové řízení těmito všeobecnými
podmínkami.

II.3

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je vyplněná příloha E tohoto dokumentu, výkaz výměr,
který bude nedílnou součástí nabídky dodavatele. Stejné jednotkové i celkové ceny, jako v příloze
E tohoto dokumentu, je dodavatel povinen vyplnit do přílohy č. 3 Vzoru smlouvy-Kalkulace
nabídkové ceny.

II.4

Jednotkové ceny použité pro vytvoření nabídkové ceny budou považovány jako maximální po
celou dobu provádění předmětu zakázky.

II.5

Dodavatel odpovídá za matematickou správnost celého výkazu výměr, je povinen zkontrolovat
veškeré výpočetní vzorce, celkové součty atp. Pokud dodavatel při kontrole shledá chybu výkazu
výměr, je povinen objednateli předložit nejpozději současně s nabídkou návrh na opravu.
Dodavatel zaručuje podáním nabídky její matematickou správnost a nese riziko matematické
chyby.

II.6

V případě, že dodavatel neuvede nejpozději s nabídkou návrh na úpravu nebo doplnění výkazu
výměr, bude taková skutečnost považována ze strany objednatele jako souhlas dodavatele
s předloženou Projektovou dokumentací a výkazem výměr a jejich správností a úplností.
Dodavatel nebude následně oprávněn domáhat se doplnění nebo úprav výkazu výměr po
případném uzavření smlouvy.

II.7

Výzva k úpravě nabídek. Po kontrole nabídek objednatel provede kontrolu návrhů na doplnění
nebo úpravu výkazu výměr a vyhodnotí jejich správnost a oprávněnost. Objednatel následně

zhotoví upravený výkaz výměr, který bude zahrnovat veškeré dle objednatele oprávněné návrhy
na úpravy a doplnění výkazu výměr od všech dodavatelů a tento upravený výkaz výměr zašle
všem dodavatelům k vytvoření upravené nabídky společně se stanovením lhůty pro dodání
upravených nabídek.

II.8

Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nezašle objednateli upravenou nabídku a nabídkovou cenu,
případně jeho nabídka nebude obsahovat veškeré položky upravené nebo doplněné
objednatelem do upraveného výkazu výměr, může být vyřazen z další účasti v tomto výběrovém
řízení. V případě, kdy dodavatel nebude považovat položku doplněnou objednatelem
v upraveném výkazu výměr za nezbytnou pro zhotovení plně funkčního Díla se všemi vlastnostmi
popsanými v projektové dokumentaci, je oprávněn tuto položku ocenit nulovou cenou, aniž by tato
skutečnost byla objednatelem považována za nesplnění podmínek Zadávací dokumentace a
důvod pro vyřazení nabídky. Dodavatel je však vždy povinen uvést písemný komentář
(odůvodnění) k takto oceněné položce na zvláštním listu nabídky.

II.9

Podkladem pro hodnocení nabídek nebo pro případné jednání o nabídkách bude upravená
nabídka resp. upravená nabídková cena.

II.10 Požadavky na dodavatele (kvalifikace dodavatele)
II.11 Dodavatel musí splňovat následující požadavky související s realizací předmětu plnění:
II.11.1 Uchazeč doloží kvalifikaci minimálně 2 autorizovaných inženýrů nebo techniků ČKAIT –
pro osoby vykonávající funkce hlavního stavbyvedoucího a technologa, popř. dalších osob
odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:
a)

Osoba vykonávající funkci hlavní stavbyvedoucí musí splňovat tyto následující předpoklady:
i.
ii.

iii.

b)

musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve
stavebním oboru;
musí být držitelem osvědčení o autorizaci autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě udělené dle § 7 zák. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor Stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
musí mít odbornou praxi v oblasti vodohospodářských staveb v délce minimálně
10 let;
musí mít praxi v oblasti vodohospodářských staveb - výkon funkce hlavního
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 3 novostavbách nebo
intenzifikacích ČOV, z toho 1 stavba ČOV musí být o kapacitě minimálně
5000 EO.

Osoba vykonávající funkci technolog musí splňovat tyto následující předpoklady:
i.

ii.

iii.

musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve
stavebním oboru nebo příbuzném magisterském studijním oboru uznaném ČKAIT
pro udělení autorizace v oboru Technologická zařízení staveb,
musí být držiteli osvědčení o autorizaci autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě udělené dle § 7 zák. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor
technologické zařízení staveb,
musí mít odbornou praxi v oblasti vodohospodářských staveb v délce minimálně
10 let,
musí mít praxi v oblasti vodohospodářských staveb - výkon funkce hlavního
technologa nebo technologa na minimálně 3 novostavbách nebo
intenzifikacích ČOV, z toho 1 stavba ČOV musí být o kapacitě minimálně
9000 EO.

Osoby, kterými Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního kritéria, se musí podílet
na plnění Zakázky. Součástí seznamu osob bude čestné prohlášení Dodavatele potvrzující
smluvní vztah Dodavatele a osob, jimiž Dodavatel dokládá splnění kvalifikačního kritéria dle
odst. II.11.1 dokumentace, na základě kterého se tyto osoby budou podílet na plnění
Zakázky.

II.11.2 musí mít v posledních 6 letech před zahájením tohoto poptávkového řízení zkušenost
s realizací alespoň 4 obdobných zakázek a to:

a) 2 intenzifikace ČOV, kde součástí každé takové stavby byla i sanace betonových
nádrží, každou v minimálním finančním objemu 2.000.000 Kč bez DPH
a
b) 2 intenzifikace nebo novostavby ČOV, kde cena provozních souborů byla v minimálním
finančním objemu 8.000.000 milionů Kč bez DPH u každé z těchto staveb;

II.11.3 obdobné zakázky na stavební práce požadované dle tohoto článku musel dodavatel
poskytnout řádně a řádně dokončit, tj. že v rámci plnění smluvního vztahu se dodavatel
nesměl dopustit pochybení, která by vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Jedna referenční zakázka může
splňovat oba požadavky a) a b).

II.12 Splnění výše uvedených požadavků doloží dodavatel předložením:
II.12.1 vysokoškolské vzdělání bude prokázáno prostou kopií příslušného vysokoškolského
diplomu;

II.12.2 autorizační oprávnění bude prokázáno prostou kopií příslušného autorizačního osvědčení;
II.12.3 příslušná praxe bude prokázána čestným prohlášením, Objednatel požaduje využít přílohu
F tohoto dokumentu;

II.12.4 podepsaného čestného prohlášení dodavatele, které tvoří přílohu B tohoto dokumentu.

II.13 Dodavatel dále musí splňovat následující všeobecné požadavky:
II.13.1 nesmí být v likvidaci;
II.13.2 není v úpadku, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není/nebyl v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;

II.13.3 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v čestném prohlášení, které tvoří přílohu
tohoto dokumentu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

II.13.4 nebylo proti němu a/nebo proti osobám uvedeným pod písm. e) čestného prohlášení, jež
je přílohou tohoto dokumentu, zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání
některého z trestných činů uvedených v předmětném čestném prohlášení;

II.13.5 musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.

II.14 Dodavatel potvrdí splnění všech výše uvedených všeobecných požadavků podpisem čestného

prohlášení, které tvoří přílohu tohoto dokumentu, případně předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů více viz příloha B tohoto dokumentu.
Vybraný dodavatel může být před podpisem smlouvy vyzván k prokázání skutečností uvedených
v čestném prohlášení předložením dalších dokumentů prokazujících uvedené skutečnosti.
Uvedení nepravdivých informací v čestném prohlášení může vést k zápisu dodavatele do
objednatelova interního rejstříku osob se zákazem plnění jeho zakázek (tzv. „blacklist“).

II.15 Objednatel upozorňuje, že realizace této zakázky je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně

a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní opatření objednatele. Na základě
oznámení objednatele nebo některé z jeho organizačních jednotek může být provádění prací v jím
stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hodin), nebo na dny
pracovního volna, státních svátků apod. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit již při
stanovení nabídkové ceny.

III.

POVINNÝ OBSAH NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁNÍ

III.1

Nabídka dodavatele musí obsahovat následující dokumenty (některé z nich viz přílohy tohoto
dokumentu):

III.1.1 vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele ve formátu Pdf a .docx,
III.1.2 doklady prokazující splnění požadavků na dodavatele (kvalifikaci dodavatele),
III.1.3 vyplněný návrh smlouvy ve formátu Pdf a .docx,

III.1.4 vyplněný a podepsaný formulář pro stanovení nabídkové ceny; Nabídková cena bude
rovněž vložena ve formátu XLS/XLSX.

III.1.5 Harmonogram prací

III.2

Dodavatel dále s nabídkou předloží:

III.2.1 nevyužije se;

III.3
IV.

Nabídky musí být doručeny ve stanovené lhůtě a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, na adrese http://zakazky.prg.aero.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

IV.1 Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny.
IV.2 Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude
hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou jako nejméně vhodná.

IV.3 Po posouzení a vyhodnocení nabídek může být uskutečněna elektronická aukce nebo jednání o
nabídkách. Podmínky konání elektronické aukce a jednání o nabídkách jsou uvedeny ve
všeobecných podmínkách poptávkového řízení v příloze tohoto dokumentu.

IV.4 Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s jedním dodavatelem.
V.

VI.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K POPTÁVKOVÉMU ŘÍZENÍ

V.1

Lhůta pro podávání dotazů k poptávkovému řízení je objednatelem stanovena do 17.12. 2019 do
15:00 hod. V této lhůtě musí být dotazy doručeny objednateli prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.

V.2

Objednatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu zakázky v elektronickém
nástroji E-ZAK, kde budou uveřejňovány informace k průběhu poptávkového řízení a případné
změny v pravidlech, resp. podmínkách poptávkového řízení.

OSTATNÍ

VI.1 Nevyužije se.
VII.

PŘÍLOHY

VII.1 Nedílnou součástí těchto pravidel poptávkového řízení jsou následující přílohy:
VII.1.1

Příloha A - Všeobecné podmínky poptávkového řízení

VII.1.2

Příloha B - Vzor čestného prohlášení dodavatele

VII.1.3

Příloha C - Formulář pro stanovení nabídkové ceny

VII.1.4

Příloha D - Vzor smlouvy/smluvní podmínky pro přípravu smlouvy

Příloha E - Popis předmětu plnění/Technická specifikace předmětu plnění (na
vyžádání)

VII.1.5
VII.1.6

Příloha F – Profesní životopis a čestné prohlášení odborného personálu

_____________________________
Mgr. Petr Baxa v.r.
Výkonný ředitel pro Centrální nákup a logistiku
Letiště Praha, a. s.

______________________________
Ing. Pavel Komsa v.r.
Výkonný ředitel pro Investice
Letiště Praha, a. s.

