Pravidla poptávkového řízení na poskytování služeb:
„Provoz odběrového místa a testování na COVID-19 metodou RT-PCR“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

PŘEDMĚT POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

I.

II.

III.

0227008316
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
Martin Ernst
tel. +420 724527791
martin.ernst@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

Zajištění provozu odběrového místa, provádění odběrů v prostorách letiště Praha/Ruzyně a
následné provedení testů na COVID-19 metodou RT-PCR a doručení výsledků testovaným
osobám. Bližší specifikace poptávaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny ve vzoru
smlouvy v příloze D tohoto dokumentu.

I.2

Objednatel bude hradit paušální náklady na provoz odběrového místa včetně personálních
nákladů. Náklady na samotný odběr a provedení testu bude hradit přímo testovaná osoba.
Výsledky testů musí být doručeny testované osobě elektronickou cestou (emailem) ve lhůtě
stanoveném dodavatelem jako jednom z hodnotících kritérií.

I.3

Dodavatel bude povinen hradit nájem prostor v prostorách letiště Praha/Ruzyně a náklady na
poskytované služby v souvislosti s užíváním těchto prostor, náklady na nájem a související služby
stanovené v nájemní smlouvě zahrne dodavatel do paušálních nákladů. Dodavatel bude dále
povinen uhradit objednateli provizi z každého provedeného testu. Platba paušálních nákladů na
straně jedné a platba za nájemné a související služby a provize za provedené testy na straně
druhé budou vždy vzájemně započteny.

I.4

Dodavatel bere na vědomí, že na letišti Praha/Ruzyně je dostupná stálá lékařská služba, kterou
zajišťuje na základě platné smlouvy třetí strana. Objednatel akceptuje, pokud dodavatel uzavře
s poskytovatelem této stálé lékařské služby smlouvu o spolupráci nebo smlouvu o poddodávkách.

I.5

Rozsah plnění: počet testů nelze předem stanovit.

I.6

Místo plnění: Odběr biologického materiálu v prostorách letiště Praha/Ruzyně, laboratorní
vyšetření vzorků v prostorách dodavatele.

I.7

Předpokládaná doba plnění: po dobu platnosti ochranného opatření nebo jiného nařízení státní
autority vyžadující prokazování bezinfekčnosti provedením RT-PCR testu.

I.8

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

I.9

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 22. až 25. 5. 2020 v čase domluveném mezi
objednatelem a dodavatelem prostřednictvím elektronické nástroje E-ZAK. V případě, že se
dodavatel nechce nebo nemůže z nějakého důvodu prohlídky místa plnění účastnit je možné za
účelem poskytnutí informací ohledně možné spolupráce kontaktovat poskytovatele stálé lékařské
služby na letišti Praha – Záchrannou službu Asociaci samaritánů České republiky (kontakt: David
Klouček, tel: +420 731 672 682, e-mail: david.kloucek@ascr).
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.

POŽADAVKY NA DODAVATELE (KVALIFIKACE DODAVATELE)

III.1

Dodavatel musí splňovat následující požadavky související s realizací předmětu plnění:

III.1.1 musí být akreditován pro vyšetřování metodou RT-PCR od Státního zdravotního ústavu

III.2

Dodavatel dále musí splňovat následující všeobecné požadavky:

III.2.1 nesmí být v likvidaci;
III.2.2 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;

III.2.3 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;

III.2.4 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;

III.2.5 musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.

III.3

Dodavatel potvrdí splnění všech výše uvedených požadavků předložením čestného prohlášení,
které tvoří přílohu tohoto dokumentu.

III.4

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu poptávkového řízení vyzvat dodavatele
k prokázání skutečností uvedených v čestném prohlášení, a to k předložení 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“).
Dodavatelé mohou být vyzváni k předložení těchto dokumentů:

III.4.1 Doložení akreditace (ve vztahu k bodu III.1.1 shora);

III.5

IV.

Dodavatel musí v případě výzvy Objednatele zajistit splnění podmínek pro vstup do vyhrazeného
bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně (tzv. Security Restricted Area, dále jen „SRA“).
Bližší informace jsou uvedeny ve vzoru smlouvy a informace k podmínkám pro vstup do SRA jsou
uvedeny ve Všeobecných podmínkách poptávkového řízení, které jsou přílohou tohoto
dokumentu.

POVINNÝ OBSAH NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁNÍ

IV.1 Nabídka dodavatele musí obsahovat následující dokumenty (některé z nich viz přílohy tohoto
dokumentu):

IV.1.1 vyplněné čestné prohlášení dodavatele uvedené v příloze B ve formátu PDF a DOC/X,
IV.1.2 vyplněný návrh smlouvy uvedený v příloze D ve formátu PDF a DOC/X,
IV.1.3 vyplněný formulář krycího listu nabídky uvedený v příloze C ve formátu PDF a DOC/X,

IV.2 Nabídky musí být doručeny ve stanovené lhůtě a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, na adrese http://zakazky.prg.aero.

IV.3 Pro účely hodnocení bude nabídková cena stanovena v podobě měsíčního paušálu jako

náklady dodavatele na provoz odběrového místa a přiměřeného zisku, bez zahrnutí nákladů
na nájemné a další související služby spojené s užíváním prostor na letišti Praha/Ruzyně.
Náklady na nájemné budou stanoveny Objednatelem dodatečně a budou vždy započteny
oproti nákladům na poskytované služby, ve kterých bude nájemné zahrnuto.

V.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

V.1

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií:

V.1.1 Nabídková cena – váha 50 %,
Odměna za provozování odběrového místa (v Kč bez DPH) dle odst. IV.3 – paušální
náklad za provoz odběrového místa/měsíc, včetně nákladů na převoz vzorků do laboratoře
a to vždy v takovém intervalu, aby byla dodržena závazná lhůta pro dodání výsledků testů.

V.1.2 Čas - váha 20 %,
Maximální doba (v hodinách), v níž se dodavatel zaváže po provedení odběru odeslat
výsledek provedeného testu testované osobě (cestujícímu) prostřednictvím e-mailu.

V.1.3 Možnost expresního testování – váha 10 %,

V případě, že dodavatel umožní dodání výsledků testů v expresním režimu (např. za
příplatek) ve lhůtě nejpozději do 4 hodin od odebrání vzorku.

V.1.4 Provize za provedení testu – váha 10 %,
Výše provize hrazená dodavatelem Objednateli za každý provedený test (v Kč bez DPH).

V.1.5 Laboratorní kapacita - váha 10 %,
Maximální garantované množství provedených vzorků za 24 h

V.2

Hodnocení bude provedeno dle vzorců:
ad V.1.1. (nejnižší Nabídková cena v Kč bez DPH / Nabídková cena hodnocená v Kč bez DPH) x
100 x váha kritéria = výhodnost daného kritéria
ad V.1.2 (nejkratší nabízená doba v hodinách / Nabízená doba hodnocená v hodinách x 100 x
váha kritéria = výhodnost daného kritéria
ad V.1.3 – s možností expresního testování 10 bodů, bez možnosti expresního testování 1 bod,
ad V.1.4 (nejnižší nabízená provize v Kč bez DPH / Nabízená provize v Kč bez DPH) x 100 x váha
kritéria = výhodnost daného kritéria
ad V.1.5 (nejvyšší množství provedených vzorků v ks / Nabízené množství provedených vzorků v
ks) x 100 x váha kritéria = výhodnost daného kritéria
Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny.

V.3

Pořadí nabídek bude stanoveno sestupně. Nabídka s nejvyšším počtem obdržených bodů bude
hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejnižším počtem obdržených bodů jako nejméně
vhodná.

V.4

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.

V.5

Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s jedním dodavatelem, který se umístil na prvním
místě pořadí hodnocení nabídek. Objednatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu i s dodavatelem,
který se umístil na dalším místě pořadí hodnocení nabídek v případě, že z důvodu vysoké
poptávky testovaných osob bude vyčerpána denní testovací kapacita vybraného dodavatele.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K POPTÁVKOVÉMU ŘÍZENÍ

VI.

VI.1 Konec lhůty pro podávání dotazů k poptávkovému řízení je objednatelem stanoven na dobu pro
podání nabídek. V uvedené lhůtě musí být dotazy doručeny objednateli prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Objednatel si vyhrazuje právo na opožděně podané dotazy
nereagovat.

VI.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

VII.

VII.1 Odchylně od všeobecných podmínek poptávkového řízení, které jsou přílohou tohoto dokumentu,
v tomto řízení platí: nevyužije se.

VIII.

PŘÍLOHY

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

Příloha A - Všeobecné podmínky poptávkového řízení

VIII.1.2

Příloha B - Vzor čestného prohlášení dodavatele

VIII.1.3

Příloha C - Krycí list nabídky

VIII.1.4

Příloha D - Vzor smlouvy o poskytování služeb

Příloha E – Vzor nájemní smlouvy (bude upraveno a doplněno s vybraným
dodavatelem)

VIII.1.5

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

