DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY
A SERVIS SÍŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VÝZVA Č. 2
k podání nabídky v Dynamickém nákupním systému
(dále jen „VÝZVA“)

Ev. č. zakázky:
Ev. č. zadavatele:
Profil Zadavatele:

Z2019-033517
0227000168
https://zakazky.prg.aero

Obsah
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE .................................................................................................. 3

II.

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ................................................................................ 3

III.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNKY PLNĚNÍ ............................................................................ 3

IV.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK .................................................................................................. 4

V.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK ................................................................................................ 4

VI.

DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK ............................................................ 5

VII.

OSTATNÍ PODMÍNKY ......................................................................................................................... 5

VIII.

PŘÍLOHY ......................................................................................................................................... 6

2

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
I.1.

Identifikace Zadavatele
Letiště Praha, a. s.
sídlo:
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČO:
282 44 532
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
(dále jen „Zadavatel“).

I.2.

Kontaktní osoba Zadavatele: Martin Sotorník

II. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
II.1.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v rámci
zavedeného dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“).

II.2.

Této veřejné zakázky se mohou účastnit pouze ti zájemci, kteří podali žádost o účast
v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách DNS a byli do
tohoto DNS zařazeni. Dodavatelé, kteří nebyli zařazeni do DNS, se nemohou této veřejné
zakázky účastnit a podat nabídku. Tito dodavatelé však mohou podáním žádosti o účast
podle ustanovení § 140 ZZVZ o zařazení požádat, a to kdykoliv po celou dobu trvání DNS.

II.3.

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.
K zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, je umožněn neomezený dálkový přístup na
profilu Zadavatele na adrese: https://zakazky.prg.aero.

II.4.

Podáním nabídky do tohoto řízení účastník plně a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky
včetně jejich případného vysvětlení. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené
v zadávacích podmínkách a že se jimi bude řídit.

III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNKY PLNĚNÍ
III.1. Předmětem veřejné zakázky je dodání vybraných síťových zařízení pro zadavatele a splnění
dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně je předmět této veřejné zakázky vymezen
v přílohách této výzvy.
III.2. Nabídka musí splňovat požadovanou technickou specifikaci stanovanou v příloze č. 1 této
výzvy – Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny. Vybraným dodavatelem
vyplněná příloha č. 1 této výzvy - Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny se stane
přílohou č. 2 Smluvního ujednání, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
III.3. Obchodní podmínky jsou vymezeny v příloze č. 2 této výzvy. Podáním nabídky do tohoto
řízení účastník tyto Obchodní podmínky plně a bez výhrad akceptuje.
III.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále
jen „CPV“).
Druh dodávek

CPV kód

Síťové komponenty,

32422000-7
32427000-2
32415000-5
32420000-3

Síťové systém
Ethernetové sítě
Síťová zařízení
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III.5. Položkový rozpočet
III.5.1. Nabídka účastníka musí obsahovat vyplněný položkový rozpočet (dále jen
„Rozpočet“), který účastníci zpracují vyplněním vzoru předloženého v příloze č. 2 této
výzvy.
III.5.2. Účastník vyplní všechna žlutě vyznačená pole, do ostatních nesmí zasahovat. Účastník
je povinen řádně ocenit všechny položky Rozpočtu.
III.6. Místo plnění: místo v areálu letiště Praha/Ruzyně, 160 08 Praha.
III.7. Doba plnění: Dodací lhůta je stanovena do 30 kalendářních dní ode dne účinnosti Smluvního
ujednání.

IV. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
IV.1.

Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu s touto výzvou je uvedena na profilu
zadavatele.

IV.2.

Nabídky lze podávat pouze v elektronické podobě.

IV.3.

Nabídky se podávají výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese
veřejné zakázky - http://zakazky.prg.aero

IV.4.

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
V.1.

Nabídky Uchazečů budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti vyjádřené
prostřednictvím výše Nabídkové ceny bez DPH (Cena Celkem v Kč bez DPH). Nejlépe bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V.1.1. Hodnotící kritérium: Nabídková cena – váha 100 %
V.1.2. Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky dle
této výzvy.
V.1.3. Nabídková cena bude stanovena součtem všech cen vyplněných položek Rozpočtu
v Kč bez DPH.
V.2.

Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně. Nabídka s nejnižší Nabídkovou cenou bude
hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejvyšší Nabídkovou cenou jako nejméně vhodná.

V.3.

Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce.

V.3.1. předmětem elektronické aukce bude výše Nabídkové ceny,
V.3.2. Zadavatel nebude omezovat výši nových hodnot nabídek,
V.3.3. účastníkům zadávacího řízení bude v průběhu elektronické aukce poskytována
informace o jejich aktuálním pořadí a aktuálně nejnižší Nabídkové ceně.
V.3.4. elektronická aukce proběhne v jednom aukčním kole, které bude mít pevně stanovený
začátek. Doba trvání aukčního kola bude stanovena základní lhůtou v délce trvání
30 minut, která bude prodloužena vždy o 5 minut v případě, pokud v poslední
minutě základní nebo prodloužené lhůty bude podána vylepšující nabídka, tedy
nabídka, kterou některý z dodavatelů vylepší aktuálně nejlepší nabídku (nabídku
s nejnižší Nabídkovou cenou). Takto bude postupováno tak dlouho, dokud nebude
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v poslední minutě trvání základní nebo prodloužené lhůty žádná vylepšující nabídka
podána, poté bude elektronická aukce automaticky ukončena.
V.3.5. Dodavatel bude moci vylepšovat svou vlastní nabídku v základní i prodloužené lhůtě
minimálně o 1000 Kč (tzv. minimální příhoz). Toto vylepšení se vztahuje pouze
k nabídce daného dodavatele a nejedná se tedy o minimální požadovaný rozdíl oproti
aktuálně nejlepší nabídce.
V.3.6. jako elektronický prostředek pro průběh elektronické aukce bude použit elektronický
nástroj E-ZAK dostupný na adrese http://zakazky.prg.aero. Pro účast dodavatele je
vyžadována předchozí registrace v tomto elektronickém nástroji.
V.3.7. Veškeré další podrobnosti k průběhu elektronické aukce budou uvedeny ve výzvě
k podání nových aukčních hodnot.
V.4.

Vítěznému účastníkovi bude zasláno Smluvní ujednání, jehož součástí budou Obchodní
podmínky a Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny dle přílohy č. 1 této výzvy.

VI. DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
VI.1. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
VI.1.1. jejichž předložení je Zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno,
a mezi údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil,
platí údaje uvedené v Zadavatelem požadovaných dokumentech;
VI.1.2. jejichž předložení v nabídce Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.
Možnost postupu Zadavatele dle § 46 ZZVZ tím není dotčena.

VII.

VI.2.

Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce
nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.

VI.3.

Zadavatel neumožňuje podání variantních nabídek.

VI.4.

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

VI.5.

V případě nejasností v nabídce si Zadavatel vyhrazuje právo využít analogicky postup
dle § 46 ZZVZ, a to včetně případného následného postupu § 48 odst. 2 ZZVZ.

VI.6.

V případě, že Zadavatel bude považovat nabídkovou cenu za mimořádně nízkou, si
Zadavatel vyhrazuje právo využít analogicky postup dle § 113 ZZVZ, a to včetně
případného následného postupu § 48 odst. 4 ZZVZ.

OSTATNÍ PODMÍNKY
VII.1.1. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
VII.1.2. V případě nejasností v zadávací dokumentaci či této výzvě jsou dodavatelé oprávněni
po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace či této výzvy. Pro žádosti
o vysvětlení a poskytování vysvětlení si Zadavatel vyhrazuje právo použít analogicky
postup dle § 98 a § 99 ZZVZ. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace či této výzvy
jsou dodavatelé povinni podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.
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VII.1.3. Před oznámením výběru dodavatele dle § 141 odst. 3 ZZVZ si Zadavatel vyhrazuje
právo v odůvodněných případech využít pro tuto výzvu analogicky postup dle § 170
ZZVZ.

VIII.

PŘÍLOHY

VIII.1. Příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny
VIII.2. Příloha č. 2 – Smluvní ujednání

Petr Baxa
na základě pověření
Letiště Praha, a. s.
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