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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Identifikace zadavatele
Letiště Praha, a. s.

I.1.

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“).
Kontaktní osoba zadavatele

I.2.

I.2.1. Pro účely zadávacího řízení Veřejné zakázky (jak je definována níže) je Zadavatelem
stanovena následující kontaktní osoba:
Martin Sotorník
e-mail: martin.sotornik@prg.aero

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
II.1.

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vztahující se k zadávacímu řízení veřejné
zakázky vedené pod názvem „SERVISNÍ PODPORA A RÁMCOVÉ ÚPRAVY SYSTÉMU
SYMMETRY II.“ (dále jen „Veřejná zakázka“), byla zadavatelem vytvořena v souladu s
příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů, zejména potom zákonem
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) za účelem vymezení požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatele a způsob
prokázání jejího splnění, vymezení požadavků zadavatele na požadované plnění, jakož i
za účelem vymezení ostatních požadavků zadavatele na plnění Veřejné zakázky.
Zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením § 24 ZZVZ je tato veřejná zakázka zadávána
formou otevřeného řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.

II.2.

Zadavatel stanoví, že k této ZD, včetně jejích příloh bude v souladu a za podmínek
stanovených v ZZVZ, umožněn neomezený dálkový přístup, a to jejím uveřejněním na
profilu zadavatele, na adrese: https://zakazky.prg.aero/

II.3.

Zadavatel uvádí, že žádnou část této ZD nevypracovala osoba odlišná od Zadavatele.

III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
III.1.

Základní specifikace předmětu Veřejné zakázky

III.1.1. Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje
systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti
Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen „Plnění“).
III.1.2. Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky, podmínky a další požadavky jsou
uvedeny ve Vzoru smlouvy, který tvoří přílohu B této Zadávací dokumentace.

III.2.

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky
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III.2.1. V souladu s požadavky ZZVZ zadavatel níže uvádí klasifikaci předmětu Veřejné zakázky.
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
35120000-1
72000000-5

III.3.

Dohlížecí a zabezpečovací systémy
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení,
internet a podpora

Technické podmínky

III.3.1. Účastník musí splňovat požadavky uvedené ve Vzoru smlouvy.

IV.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
IV.1.

Místo plnění: Místem plnění je areál mezinárodního letiště Praha/Ruzyně.

IV.2.

Doba plnění: po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

V. KVALIFIKACE
V.1.

Základní informace o kvalifikaci

V.1.1. Prokázání splnění kvalifikace stanovené v této ZD je předpokladem pro výběr dodavatele
ve smyslu ustanovení § 122 a násl. ZZVZ. Účastníci zadávacího řízení, kteří neprokáží
splnění kvalifikace v předepsaném rozsahu, budou zadavatelem vyloučeni z další účasti v
zadávacím řízení Veřejné zakázky.
V.1.2. Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady
k prokazování splnění kvalifikace (systém e-Certis).
V.2.

Kvalifikace v případě společné účasti

V.2.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
V.2.2. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ zadavatel požaduje, aby v případě,
kdy dodavatelé podají společnou nabídku na plnění Veřejné zakázky, nesli všichni
dodavatelé podávající takovou společnou nabídku odpovědnost za plnění Veřejné zakázky
společně a nerozdílně. V takovém případě dodavatelé v rámci nabídky doloží písemný
závazek společné a nerozdílné odpovědnosti vůči zadavateli v souvislosti s Veřejnou
zakázkou.
V.3.

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V.3.1. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií základní způsobilosti,
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
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V.3.2. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost, není
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle §
231 odst. 4 ZZVZ.
V.3.3. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo,
a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V.4.

Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů

V.4.1. Kvalifikaci lze v tomto zadávacím řízení prokázat platným certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů dle ust. § 233 a násl. ZZVZ, a to v rozsahu v certifikátu
uvedeném.
V.5.

Doklady ke kvalifikaci

V.5.1. V návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanoví, že připouští, aby dodavatel
v rámci své nabídky nahradil doklady požadované k prokázání kvalifikace čestným
prohlášením (není-li u konkrétního dokladu v této ZD výslovně uvedeno jinak).
V.5.2. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy na plnění této Veřejné zakázky požadovat po
vybraném dodavateli, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud
již nebyly v zadávacím řízení této Veřejné zakázky ze strany vybraného dodavatele
předloženy. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení
postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie
dokladu kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.
V.5.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V.5.4. Zadavatel stanoví, že veškerá čestná prohlášení předkládaná dodavatelem v souladu s
touto ZD musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Jedná-li taková
osoba na základě plné moci, musí být taková kopie plné moci součástí nabídky dodavatele.
V.6.

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

V.6.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
V.6.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
V.6.3. Základní způsobilost může dodavatel ve své nabídce prokázat čestným prohlášením, pro
které lze použít vzor, který je přílohou D této Zadávací dokumentace. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu s platným zápisem
dodavatele v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci.
Vybraný dodavatel pak bude muset předložit originály nebo ověřené kopie konkrétních
dokumentů prokazujících splnění základní způsobilosti, pokud je již zadavatel nebude mít k
dispozici.
V.7.

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

V.7.1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné
zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské podnikání pro řemeslnou
živnost s názvem Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení.
V.8.

Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

V.8.1. Rozsah prokazování technické kvalifikace.
Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ prokáže dodavatel, který
a) předloží minimálně jednu významnou službu poskytnutou dodavatelem za
poslední 4 (čtyři) roky před zahájením tohoto zadávacího řízení s uvedením popisu
předmětu, ceny, doby jejího poskytování ve formátu „od, do“ a identifikace
objednatele;
b) je oprávněn k poskytování servisní podpory a úprav systému Elektronické Kontroly
Vstupu (EKV) Symmetry v rozsahu uvedeném v příloze B ZD.
V.8.2. Způsob prokázání technické kvalifikace.
•

Pro splnění bodu V.8.1 a) dodavatel předloží seznam ve formě čestného
prohlášení, jež bude podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel požadovanou
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technickou kvalifikaci splňuje. Dodavatel může využít a vyplnit přílohu C této ZD,
která obsahuje vzorové čestné prohlášení a seznam;
•

Pro splnění bodu V.8.1 b) dodavatel předloží prostou kopii platného certifikátu
vystaveného autorem nebo vykonavatelem majetkových práv autora systému
Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry.

V.8.3. Požadovaná minimální úroveň technické kvalifikace.

VI.

VII.

•

Bod V.8.1 a): Předmětem významné služby musí být zajištění servisní podpory a
rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu Symmetry verze 8.1 a vyšší, a to za
použití clusterového uspořádání serverů, včetně zajišťování náhradních dílů a
realizace rozvoje a úprav, a to vše souvisle po dobu minimálně 24 měsíců.

•

Bod V.8.1 b: Dodavatel předloží platný doklad poskytující oprávnění k provádění
činností v rozsahu bodu V.8.1 b).

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, POJIŠTĚNÍ
VI.1.

Zadavatel stanovuje, že veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny
v příloze B této ZD – závazném návrhu smlouvy na plnění této Veřejné zakázky.
Zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen předložit v rámci své nabídky podepsaný
návrh smlouvy, a to v podobě v jaké je obsažen v příloze této ZD – závazném návrhu
smlouvy na plnění této Veřejné zakázky.

VI.2.

Zadavatel dále stanoví, že dodavatel je závazný návrh smlouvy oprávněn měnit
či doplňovat pouze na místech určených zadavatelem a označených tímto či
obdobným způsobem: „[Doplní Dodavatel]“.

VI.3.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v rámci smlouvy na plnění Veřejné zakázky je
stanoven požadavek na uzavření pojištění za podmínek stanovených smlouvou.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

VII.1.

Stanovení nabídkové ceny

VII.1.1. Zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen stanovit v rámci své nabídky celkovou
nabídkovou cenu za celý vymezený předmět této Veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a
to absolutní částkou v českých korunách bez DPH.
VII.1.2. Nabídková cena bude stanovena jako výsledný součet následujících položek:
•

Cena za servisní podporu systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry
na dobu 48 měsíců, Dodavatel vyplní do přílohy E této zadávací dokumentace list
„Nabídková cena celkem“, řádek 9.

•

Cena za revize a servisní práce nad rámec servisního paušálu v rozsahu uvedeném
v příloze E této Zadávací dokumentace, list „ Ceník revizí a hodinových sazeb“, (tato
cena je určena pouze pro účely hodnocení nabídek, smluvně bude zajištěna
jednotková cena za jednotlivé úkony uvedené v příloze E, Dodavateli nevzniká
žádný nárok na úhradu ceny v rozsahu uvedeném v předchozí větě).
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•

Cena za koncová zařízení systému v rozsahu uvedeném v příloze E této zadávací
dokumentace, list „Ceník koncových zařízení (tato cena je určena pouze pro účely
hodnocení nabídek, smluvně bude zajištěna jednotková cena za jednotlivá koncová
zařízení uvedená v příloze E, Dodavateli nevzniká žádný nárok na úhradu ceny v
rozsahu uvedeném v předchozí větě).

VII.1.3. Nabídková cena musí být vyplněna do tabulky, která tvoří přílohu E této ZD.
VII.1.4. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, přičemž zde uvedená Nabídková
cena musí být identická s cenou uvedenou v ostatních přílohách této ZD.
VII.1.5. Nabídková cena a jednotkové ceny budou uvedeny v Kč a bez DPH.
VII.1.6. V případě, že Dodavatel nevyplní nabídkovou cenu nebo uvede nulovou cenu, bude
ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.
Náležitosti nabídkové ceny

VII.2.

VII.2.1. Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k
řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu této Veřejné zakázky včetně
zohlednění všech rizik během poskytování plnění Veřejné zakázky.
VII.3.

Podmínky překročení nabídkové ceny

VII.3.1. Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se
změnou příslušné sazby DPH. Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena nesmí být
měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.

VIII. PODDODAVATELÉ
VIII.1. Zadavatel dále stanoví, že dodavatel je v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ
povinen ve své nabídce:
•

IX.

předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a
uvést, kterou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY, JEJÍ ČLENĚNÍ A OBSAH
IX.1. Zadavatel stanoví v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ, že nabídky
na plnění Veřejné zakázky se předkládají písemně pouze v elektronické podobě, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK umístěného na profilu Zadavatele
na adrese https://zakazky.prg.aero/. Zadavatel dále upozorňuje, že dodavatel je
rovněž povinen dodržet formu a způsob podání nabídek tak, jak jsou vymezeny v čl.
XI.2 této ZD.
IX.2. Zadavatel doporučuje následující způsob zpracování nabídek:

IX.2.1. nabídka na plnění Veřejné zakázky bude předložena ve formátu, který nelze dodatečně
upravit (např. ve formátu PDF apod.) a to v českém nebo slovenském jazyce (není-li u
konkrétního dokladu v této ZD výslovně uvedeno jinak);
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IX.2.2. zadavatel žádá, aby dodavatel svou nabídku předložil rovněž v otevřeném strojově čitelném
formátu;
IX.2.3. jednotlivé části nabídky resp. její přílohy budou přehledně odděleny způsobem umožňujícím
jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi nabídky;
IX.2.4. všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů s výjimkou nezbytných oprav
provedených dodavatelem u jím provedených chyb před podáním nabídky. V takovémto
případě budou provedené škrty, přepisy či opravy parafovány osobou nebo osobami
podepisujícími nabídku a budou řádně čitelné a jednoznačné.
IX.3. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:
IX.3.1. krycí list nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze A této ZD,
IX.3.2. obsah nabídky,
IX.3.3. dokumenty a prohlášení k prokázání způsobilosti a kvalifikace, a to v následujícím členění:
a) dokumenty vztahující se k prokazování základní způsobilosti,
b) dokumenty vztahující se k prokazování profesní způsobilosti,
c) dokumenty vztahující se k prokazování technické kvalifikace.
IX.3.4. nabídková cena – doplněná příloha E této ZD pro stanovení nabídkové ceny,
IX.3.5. podepsaný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který bude odpovídat návrhu
obsaženému v příloze B této ZD,
IX.3.6. jedná-li jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci nebo jinak pověřená
osoba, platná plná moc, a to alespoň v kopii nebo příslušné pověření, ze kterého bude
vyplývat oprávnění návrh smlouvy jménem či za dodavatele učinit,
IX.3.7. ostatní dokumenty, které zadavatel v rámci této ZD požaduje předložit jako součást nabídky
dodavatele.
IX.4. Další požadavky zadavatele na nabídku
IX.4.1. Zadavatel další požadavky na nabídku nestanovuje.

X. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
X.1.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 122 odst. 3 ZZVZ
zadavatel stanoví, že vybraný dodavatel bude v souvislosti s výběrem dodavatele a
procesem uzavření smlouvy na plnění této Veřejné zakázky vyzván:

X.1.1. k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel
již nebude mít k dispozici.
X.2.

V případě, že je vybraný dodavatel právnickou osobou a nebude mít v evidenci údajů o
skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických
osob zapsány údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“),
bude v souladu s ust. § 122 odst. 5 rovněž vyzván k:
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a) sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;
b. seznam akcionářů;
c. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
d. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

XI.

LHŮTA, ZPŮSOB A FORMA PODÁNÍ NABÍDEK
XI.1. Lhůta pro podání nabídek

XI.1.1. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek jsou uvedeny v oznámení o zahájení
zadávacího řízení uveřejněném na www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu
zadavatele.
XI.1.2. Na nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo jiným způsobem,
než je požadován v této ZD, bude pohlíženo, jako by nebyly podány. Takové nabídky tak
nebudou zadavatelem otevírány, ani posuzovány a hodnoceny. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
XI.2. Způsob a forma podání nabídek
XI.2.1. Nabídky je možno podávat písemně po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to pouze
v elektronické podobě prostřednictvím aplikace E-ZAK umístěné na profilu zadavatele
na adrese https://zakazky.prg.aero/.
XI.2.2. Pro podání nabídky je technicky nezbytná předchozí registrace v této aplikaci. Postup je
uveden v uživatelské příručce pro Dodavatele v českém jazyce na adrese:
https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=cs a v anglickém jazyce na adrese:
https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=en.
XI.2.3. Dodavateli se po přihlášení do elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušného
zadávacího řízení nabídne funkcionalita pro vytvoření a odeslání elektronické nabídky,
včetně jejího zašifrování. Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické nabídky
jsou uvedeny v manuálu Dodavatele na výše uvedené adrese. Nabídky doručené
v nesouladu s manuálem, např. prostřednictvím interní zprávy v E-ZAK, se nepovažují za
řádně podané a nebude k nim přihlíženo.
XI.2.4. Dodavatel odpovídá za doručení nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.
XI.2.5. Doporučujeme vkládat nabídku do aplikace v dostatečném předstihu, aby bylo možné včas
vyřešit případné technické problémy.

XII.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
XII.1. Otevírání nabídek se bude konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
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XII.2. Otevírání nabídek se dále mohou zúčastnit přizvaní odborníci určení Zadavatelem.

XIII. HODNOCENÍ NABÍDEK
XIII.1. Nabídky budou hodnoceny podle § 114 odst. 2 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti,
tj. budou hodnoceny podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to
způsobem uvedeným dále v této ZD.
XIII.2. Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce. Ostatní
nabídky budou sestupně seřazeny v pořadí dle výše jejich celkových nabídkových cen v
Kč bez DPH.
XIII.3. Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce elektronického
nástroje E-ZAK.
XIII.4. Před zahájením elektronické aukce bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 121
ZZVZ. Po hodnocení nabídek zadavatel zavede nabídkové ceny uvedené
účastníkem v Příloze E této ZD v jeho nabídce do elektronické aukce jako výchozí stav a
vyzve účastníky zadávacího řízení, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce.
Výzva bude zaslána účastníkům elektronické aukce elektronicky. Elektronická aukce
nebude zahájena dříve než 2 pracovní dny po odeslání výzvy.
XIII.5. V souladu s ustanovením § 120 odst. 4 ZZVZ uvádí zadavatel následující informace
k elektronické aukci:
XIII.5.1. předmětem elektronické aukce bude výše celkové nabídkové ceny;
XIII.5.2. zadavatel nebude omezovat výši nových hodnot nabídek;
XIII.5.3. účastníkům zadávacího řízení bude v průběhu elektronické aukce poskytována informace
o jejich aktuálním pořadí a aktuálně nejnižší nabídkové ceně;
XIII.5.4. elektronická aukce proběhne v jednom aukčním kole, které bude mít pevně stanovený
začátek. Doba trvání aukčního kola bude stanovena základní lhůtou v délce trvání třiceti
(30) minut, která bude prodloužena vždy o 5 minut v případě, pokud v posledních třech (3)
minutách 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 v posledních třech
(3) minutách trvání základní nebo prodloužené lhůty žádná vylepšující nabídka podána, poté
bude elektronická aukce automaticky ukončena;
XIII.5.5. Dodavatel bude moci vylepšovat svou vlastní nabídku v základní i prodloužené lhůtě
minimálně o 1 000 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;
XIII.5.6. jako elektronický prostředek pro průběh elektronické aukce bude použita aplikace E-ZAK na
adrese https://zakazky.prg.aero/. Pro účast dodavatele je vyžadována předchozí
registrace v této aplikaci.
XIII.6. Veškeré další podrobnosti k průběhu elektronické aukce budou uvedeny ve výzvě k podání
nových aukčních hodnot.
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XIV. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
XIV.1. Dodavatel je oprávněn dle § 98 ZZVZ písemně žádat o vysvětlení ZD této Veřejné zakázky.
XIV.2. Písemná žádost o vysvětlení ZD musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě
stanovené v ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel doporučuje účastníkům, aby žádost
o vysvětlení podávali prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
XIV.3. Zadavatel poskytne vysvětlení k ZD v souladu s pravidly stanovenými pro poskytování
vysvětlení dle § 98 ZZVZ.
XIV.4. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace,
změnu nebo doplnění zadávacích podmínek i bez předchozí písemné žádosti účastníka.
XIV.5. Poskytnutí určitých informací může být v souladu s § 36 odst. 8 ZZVZ podmíněno
předchozím uzavřením smlouvy o ochraně důvěrných informací.

XV.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
XV.1. Zadavatel vzhledem k charakteru plnění této Veřejné zakázky neumožní prohlídku místa
plnění.

XVI. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
XVI.1. Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého zadávacího
řízení a stanoví následující výhrady:
XVI.1.1. právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné lhůtě a za
podmínek vymezených v ZZVZ;
XVI.1.2. právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje
deklarované dodavatelem v nabídce;
XVI.1.3. právo podanou nabídku dodavateli nevracet;
XVI.1.4. právo neposkytovat jakékoliv náhrady nákladů spojených s účastí dodavatelů v zadávacím
řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů, apod.;
XVI.1.5. právo neposkytovat v souvislosti se zadávacím řízením žádné platby dodavatelům spojené
s jejich účastí v zadávacím řízení;
XVI.1.6. právo na změnu lhůty pro podání nabídek. Případná změna bude oznámena všem
dodavatelům a uveřejněna na www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu zadavatele.
XVI.2. Zadavatel nepřipouští podání dílčí nabídky.
XVI.3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
XVI.4. V případě rozporu mezi právním předpisem a zadávacími podmínkami má přednost
právní předpis, resp. ZZVZ.
XVI.5. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ možnost zrušit zadávací
řízení Veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle ustanovení § 127 ZZVZ.
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XVI.6. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je
opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Účastník
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
XVI.7. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

XVII. OSTATNÍ
XVII.1. Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 ZZVZ Zadavatel
u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7
ZZVZ, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti má vydány výlučně zaknihované
akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je
akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá
vydány výlučně zaknihované akcie.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti, Zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě
předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího
řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.
Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž
akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu,
obce, nebo kraje.
XVII.2. Veškerá komunikace bude vedena v českém jazyce, a to elektronickými prostředky
prostřednictvím aplikace E-ZAK umístěné na profilu Zadavatele na adrese
https://zakazky.prg.aero/ nebo e-mailovými zprávami.
XVII.3. Zadavatel připouští v komunikaci mezi ním a dodavateli, jakož i ve veškerých úkonech
dodavatelů použití anglických slov, pokud se jedná o odborné výrazy či terminologii, u
které není obvyklé použití českých nebo slovenských ekvivalentů.
XVII.4. Elektronický nástroj E-ZAK
XVII.4.1. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v
průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití
všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci
dodavatele.
XVII.4.2. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
XVII.4.3. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
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XVII.4.4. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o
používání elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.cah.cz/manual.html

Nedílnou součást této ZD tvoří následující přílohy:
Příloha A – Krycí list nabídky
Příloha B – Návrh servisní smlouvy
Příloha C – Čestné prohlášení – technická kvalifikace
Příloha D – Čestné prohlášení – základní způsobilost
Příloha E – Kalkulace nabídkové ceny

Datum:

……………………………..

……………………………..

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
předseda představenstva
Letiště Praha, as.

Ing. Jiří Černík
člen představenstva
Letiště Praha, a.s.

