Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Veřejná zakázka:
ZAJIŠTĚNÍ ODBAVENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOB S
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA
Druh řízení:
jednací řízení s uveřejněním
Ev.č. zakázky:
637419
Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Předmět veřejné zakázky

I.

Předmětem veřejné zakázky je Zajištění odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností
pohybu a orientace na Letišti Václava Havla Praha.
II.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena za poskytnutí služeb za celou dobu trvání smlouvy činí 108 600 152,00 Kč bez DPH
III.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru, subdodavatelé

Předmětem veřejné zakázky je Zajištění odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností
pohybu a orientace na Letišti Václava Havla Praha v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES)
č.1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností
pohybu a orientace v letecké dopravě a normou kvality vydanou Zadavatelem. Bližší popis předmětu veřejné
zakázky je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nabídka uchazeče MaidPro Service s.r.o. byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka v souladu s pravidly
stanovenými v zadávací dokumentaci.
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky nebude žádná z jejích částí plněna prostřednictvím subdodavatele.
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
Uchazeč

Sídlo

IČ

Nabídková cena (Kč
bez DPH)

MaidPro Service s.r.o.

K Letišti 57/1049, 161 00, Praha 6

27370267

108 600 152,00

Falck Emergency a.s.

Anglická 140/20, 120 00 Praha-Vinohrady

13583255

124 884 722,00

IV.

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení nebo nebyli
vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, včetně odůvodnění

Pro nesplnění kvalifikačních kritérií byl vyloučen následující zájemce:
Menzies Aviation (Czech), s.r.o., K Letišti 57/1049, 161 00, Praha 6, IČO 16948904
Důvodem pro vyloučení bylo neprokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle požadavků
uvedených v odst. III.4.1, III.4.2 a III.4.3 výzvy k podání žádostí o účast a k prokázání kvalifikace.
V.

Důvod použití jednacího řízení s uveřejněním

Zadavatel je jako sektorový zadavatel oprávněn v souladu s usatnovením § 22 odst. 4 Zákona zadat formou
jednacího řízení s uveřejněním jakoukoliv veřejnou zakázku.
VI.

Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne 6.12.2016

Ing. Jiří Kraus v.r.
předseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Ing. Jiří Petržilka v.r.
člen představenstva
Letiště Praha, a.s.

Zuzana
Pfefferová
Stulíková

Digitálně podepsal Zuzana
Pfefferová Stulíková
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24821993, o=Český
Aeroholding, a.s. [IČ 24821993],
ou=CNL, ou=15192, cn=Zuzana
Pfefferová Stulíková, sn=Pfefferová
Stulíková, givenName=Zuzana,
serialNumber=P279418,
title=Strategický nákupčí
Datum: 2016.12.28 17:48:03 +01'00'

