Pravidla poptávkového řízení na:

„Dodávky zmrzlin a nanuků“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

0227008297
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
Petra Toušková
tel. +420 220 115 972
petra.touskova@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.

PŘEDMĚT POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

I.

I.1

Předmětem poptávkového řízení jsou dodávky zmrzlin a nanuků (tj. zmrzliny na dřívku, kornouty
nebo sendviče) pro stravovací zařízení objednatele dle specifikace uvedené v Příloze E tohoto
dokumentu (dále jen „Zboží“).

I.2

Poptávkové řízení je rozděleno na dvě (2) samostatné části:

I.2.1 Část A – prémiové, světově známé značky zmrzliny a nanuků:
I.2.1.1 dodávky zmrzlin a nanuků určených do restaurace Runway dle specifikace
uvedené v Příloze E toho dokumentu (dále jen „Zboží A“),
I.2.1.2 zapůjčení a servis zařízení – tj. nových mrazicích boxů včetně poskytnutí
servisu do 24h od nahlášení poruchy. Cena za zapůjčení a servis zařízení musí
být zahrnuta v ceně Zboží A. Výčet objednatelem požadovaného zařízení je
obsahem Přílohy F tohoto dokumentu (dále jen „Zařízení A“).

I.2.2 Část B – kvalitní, lokálně známé značky zmrzliny a nanuků:
I.2.2.1 dodávky zmrzlin a nanuků určených do ostatních provozoven objednatele
dle specifikace uvedené v Příloze E toho dokumentu (dále jen „Zboží B“),
I.2.2.2 zapůjčení a servis zařízení - tj. nových mrazicích boxů včetně poskytnutí
servisu do 24h od nahlášení poruchy. Cena za zapůjčení a servis zařízení musí
být zahrnuta v ceně Zboží B. Výčet objednatelem požadovaného zařízení je
obsahem Přílohy F tohoto dokumentu (dále jen „Zařízení B“).

II.

I.3

Dodavatel může podat nabídku na obě části (tj. na Část A a Část B) anebo na jednu jím vybranou
část (tj. Část A nebo Část B). Ve vybrané části poptávkového řízení je však povinen podat nabídku
na celý požadovaný sortiment Zboží. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně pro
každou část poptávkového řízení.

I.4

Zboží A a Zboží B je společně dále uváděno jako Zboží. Zařízení A a Zařízení B je společně dále
uváděno jako Zařízení.

I.5

Rozsah plnění: předpokládané množství Zboží (tj. Zboží A a Zboží B) je uvedené v Příloze E
tohoto dokumentu. Bližší specifikace poptávaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny
ve vzoru smlouvy v Příloze D tohoto dokumentu.

I.6

Místo plnění: letiště Praha/Ruzyně, OJ STR, zásobovací tunel Terminálu 1, Aviatická, Praha 6.

I.7

Objednatel vzhledem k charakteru plnění této zakázky může rozhodnout o uskutečnění prohlídky
místa plnění. O jejím případném konání budou dodavatelé informování prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, na adrese http://zakazky.prg.aero.

I.8

Předpokládaná doba plnění: po dobu 36 měsíců od uzavření smlouvy (předpokládané zahájení
dodávek - červenec 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

III.

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 jeho minimální roční obrat s ohledem na požadovaný předmět plnění zakázky, tj. v oblasti
dodávek zmrzlin a nanuků, dosahoval minimálně 150.000,- Kč bez DPH za dvě (2)
bezprostředně předcházející účetní období (tj. celkem 300.000,- Kč bez DPH za dva roky).

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.

IV.

III.3

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

III.4

Vybraný dodavatel může být před podpisem smlouvy vyzván k prokázání skutečností uvedených
v čestném prohlášení, a to 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“).

III.5

Objednatel upozorňuje, že realizace této zakázky je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně
a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní opatření objednatele.

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 (tj. Přílohu B tohoto dokumentu) ve formátu Pdf.
anebo .docx,

IV.1.2 vyplněný návrh smlouvy (tj. Přílohu D tohoto dokumentu) ve formátu Pdf. anebo .docx,
IV.1.3 vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny (tj. Přílohu C tohoto dokumentu) ve
formátu Pdf anebo .docx,

IV.1.4 vyplněný formulář pro výpočet nabídkové ceny (tj. Přílohu E tohoto dokumentu) ve formátu
XLS/XLSX,

IV.1.5 Nabídku typů mrazicích boxů požadovaného Zařízení dle Přílohy F pro vybranou část,
spolu s podrobnou specifikací a fotodokumentací (např. katalog či brožura, v elektronické
podobě, s typy mrazicích boxů, které je dodavatel schopen objednateli poskytnout).

IV.2 Dodavatel dále s nabídkou předloží:
IV.2.1 vzorky Zboží. Objednatel požaduje 3 ks vzorku od každé položky Zboží, na kterou podá
dodavatel nabídku (dále jen „Vzorky“).

IV.3 Nabídky musí být doručeny ve stanovené lhůtě a to v elektronické podobě prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK, na adrese http://zakazky.prg.aero. Vzorky dodavatel doručí
bezplatně na adresu: letiště Praha/Ruzyně, zásobovací tunel Terminálu 1, Aviatická, 160 08

Praha 6, k rukám p. Tomáše Čáky (mob. 724 868 895), v pracovní dny v rozmezí od 6:00 hod do
12:00 hod. Vzorky musí být doručeny nejpozději do data podání nabídky uvedeného výše.
V.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

V.1

Nabídky pro Část A budou hodnoceny dle následujících kritérií:

V.1.1 Nabídková cena – váha 50%,
V.1.2 Vlastnosti Vzorků – váha 40,
V.1.3 Vlastnosti obalu Vzorků – váha 10%.

V.2

Nabídky pro Část B budou hodnoceny dle následujících kritérií:

V.2.1 Nabídková cena – váha 70%,
V.2.2 Vlastnosti Vzorků – váha 20%,
V.2.3 Vlastnosti obalu Vzorků – váha 10%.

V.3

Hodnocení bude provedeno podle vzorců:

V.3.1 ad V.1.1 a V.2.1 - (nejnižší nabídková cena/nabídková cena hodnocená) x 100 x váha
kritéria = ekonomická výhodnost daného kritéria.

V.3.2 ad V.1.2 a V.2.2 – objednatel ustanoví odbornou komisi složenou ze zaměstnanců
objednatele, přičemž každý člen komise přidělí jednotlivým Vzorkům známku ze stupnice
1 – 5, kde 5 je nejlepší hodnocení a 1 nejhorší. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena
nabídka, která součtem obdržených bodů od všech odborných členů hodnoticí komise
získala nejvíce bodů, jako nejméně vhodná nabídka, která získala bodů nejméně: (počet
bodů hodnocené nabídky/počet bodů nejvhodnější nabídky) x 100 x váha kritéria =
ekonomická výhodnost daného kritéria.
Nejlépe budou hodnoceny Vzorky (tj. zmrzliny a nanuky):
- které jsou vyrobeny z kvalitních surovin, v případě smetanových a tvarohových
Vzorků se jedná o mléko, tvaroh, máslo či smetanu a u ovocných/vodových pak o
ovoce,
-

jejichž konzistence bude hladká, nehrudkovitá a bude odpovídat danému produktu,

-

jejichž chuť bude členy komise posouzena jako nejchutnější (v rámci testování chutě
budou Vzorky testovány formou anonymní ochutnávky, kdy bude ze Vzorků
odstraněn obal, případně dřívko, které bude obsahovat logo či značku daného
produktu.)

V.3.3 ad V.1.3 a V.2.3 - každý odborný člen hodnoticí komise přidělí jednotlivým obalům Vzorků
známku ze stupnice 1 – 5, kde 5 je nejlepší hodnocení a 1 nejhorší. Jako nejvhodnější
nabídka bude hodnocena nabídka, která součtem obdržených bodů od všech odborných
členů hodnoticí komise získala nejvíce bodů, jako nejméně vhodná nabídka, která získala
bodů nejméně: (počet bodů hodnocené nabídky/počet bodů nejvhodnější nabídky) x 100
x váha kritéria = ekonomická výhodnost daného kritéria.
-

Nejlépe budou hodnoceny obaly Vzorků, které:
budou praktické a půjdou snadno otevřít (např. budou opatřeny perforací, která umožní
snazší otevření).

V.4

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

V.5

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.6

Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s maximálně dvěma (2) dodavateli, jejichž nabídky se
umístí na prvním místě pořadí hodnocení v jednotlivých částech poptávkového řízení, tj. s jedním
dodavatelem na každou část poptávkového řízení samostatně. V případě, že se na prvních
místech pořadí (v obou částech) hodnocení umístí nabídky od jednoho shodného dodavatele,
bude s tímto dodavatelem uzavřena jediná smlouva na plnění obou částí poptávkového řízení,
v nichž se nabídka tohoto dodavatele umístila jako první v pořadí.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K POPTÁVKOVÉMU ŘÍZENÍ

VI.

VI.1 Konec lhůty pro podávání dotazů k poptávkovému řízení je objednatelem stanoven na tři pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Do lhůty pro podání dotazů k poptávkovému řízení
se nepočítá poslední den lhůty 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 - Formulář pro stanovení nabídkové ceny

VIII.1.4

Příloha D - Vzor smlouvy

VIII.1.5

Příloha E - Specifikace Zboží a výpočet nabídkové ceny

VIII.1.6

Příloha F – Specifikace Zařízení
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