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Naše značka/Our Ref. PTK227008158

. Vyřizuje/Responsible: Pfefferová Stulíková

Dne/Date: 23.1.2020

Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
Letiště Praha, a. s. (dále jen „Zadavatel“) v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhlašuje předběžnou
tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce, jejímž předmětem bude poskytování konzultantské
podpory v oblasti střech a fasád s názvem Střechy/ fasády_konzultantská podpora.
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:

Zuzana
Pfefferová
Stulíková,
zuzana.pfefferovástulíková@prg.aero

e-mail:

Zadavatel Vás tímto vyzývá k účasti v předběžné tržní konzultaci.
2. ÚČEL PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení
zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky s názvem
„Střechy/fasády_konzultantská podpora “.
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. Informace vzešlé z předběžné tržní konzultace budou v
souladu s požadavky ZZVZ a v zákonem stanoveném rozsahu uvedeny v zadávací dokumentaci
předmětné veřejné zakázky. Samotná účast dodavatelů na předběžné tržní konzultaci nijak neovlivní
možnost dodavatelů účastnit se navazujícího zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, pokud z jejich
strany budou splněny podmínky pro účast v tomto zadávacím řízení.
3. PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Letiště Praha a. s (dále jen „LP“) je v současné době jak transportním uzlem, tak konečnou stanicí pro
neustále zvyšující se počet cestujících. Tzn., že všechny budovy jsou v nonstop provozu a požadavky
na ně se mění a to buďto z provozních důvodů nebo v rámci zvyšujících se nároků na energetické
úspory. Část dnes známého letiště se začala provozovat od 40let minulého století a během několika
dalších let se letiště rozrostlo do dnešních rozměrů, což znamená, že dneska jsou některé konstrukce
na hraně životnosti a zároveň se navrhují nové budovy pro narůstající počet cestujících.
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Z výše uvedených důvodů je záměr objednatele mít konzultantskou podporu, která by umožnila
vyhodnocovat a reportovat ohledně stavu obálky budov – zvláště pak střechy a fasády. Zároveň
konzultantsky a poradensky podporovala tým LP při návrhu nových budov nebo jejich částí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé a okolními vlivy namáhané konstrukční celky, je víc než nutné
také nastavit ve spolupráci s konzultantem plán a způsob údržby.
Budoucí spolupráci předpokládáme na základě 2 samostatných smluv a to samostatně pro oblast fasád
(část A) a pro oblast střech (část B).
4. PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Možnost účastnit se této předběžné tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou zejména všichni
potencionální dodavatelé.
Předběžná tržní konzultace bude vedena písemnou formou, případně může být některý z účastníků
vyzván k objasnění svých písemných podání formou ústního jednání. V takovém případě obdrží dotčený
účastník předběžné tržní konzultace oznámení o místě a času konání jednání.
Účastníci předběžné tržní konzultace zašlou Zadavateli prostřednictvím e-mailové adresy:
zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero vyplněnou Přílohou č. 2 této výzvy, kde bude označeno,
zda se účastní konzultace pro část A fasády nebo část B střechy.

5. TERMÍN PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Lhůta pro doručení vyjádření účastníka předběžné tržní konzultace je do: 30.1.2020 do 14.00 hodin.

6. PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Příloha č. 1A – Základní charakteristika předmětu veřejné zakázky část A-fasády
Příloha č. 1B – Základní charakteristika předmětu veřejné zakázky část B-střechy
Příloha č. 2 – Vyjádření účastníka v předběžné tržní konzultaci

______________________________
JUDr. Petra Volín v. r., Manažerka pro Veřejné zakázky
Letiště Praha, a. s.

