Pravidla poptávkového řízení na dodávku:
„Dodávky dezinfekčních prostředků pro provádění pravidelné preventivní dezinfekce podlah a
povrchů“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

PŘEDMĚT POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

I.

II.

III.

0227008392
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
Ing. Veronika Michálková
tel. +420 702 174 251
veronika.michalkova@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

Předmětem plnění jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro provádění pravidelné povrchové
dezinfekce veřejných prostorů Terminálu I a II Letiště Praha, a. s.

I.2

Objednatel požaduje dezinfekční prostředky s částečně virucidními, baktericidními a levuricidními
účinky (u vybraných užití také tuberkulocidními a plně baktericidními účinky), u vybraných užití
s mycími účinky. Bližší specifikace prostředků je uvedena v příloze E těchto Pravidel
poptávkového řízení.

I.3

Objednatel požaduje nabídku max. dvou dezinfekčních prostředků na mytí podlah (včetně
strojového mytí), nabídku max. dvou dezinfekčních prostředků na ruční mytí a max. jednoho druhu
dezinfekčních ubrousků. Nabídka dezinfekčních prostředků na mytí podlah a na ruční mytí musí
obsahovat buď prostředky s účinnou látkou alkoholu, nebo musí být dané prostředky nabídnuty
tak, aby bylo možné jejich střídání a to z důvodu vzniku odolnosti a resistence. Zároveň je nutné,
aby nabídnuté dezinfekční prostředky byly účinné na SARS- CoV 2, a to u virucidní účinnosti.

I.4

Bližší specifikace předmětu poptávkového řízení a podmínky realizace jsou uvedeny v příloze D
– Vzor smlouvy a v čl. III.6 těchto Pravidel poptávkového řízení.

I.5

Dodavatel je povinen na výzvu Objednatele dodat vzorek nabízeného dezinfekčního prostředku
(1 balení). Objednatel si vyhrazuje právo využít dodané vzorky na testování.

I.6

Rozsah plnění: Bližší specifikace poptávaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny ve
vzoru smlouvy a popisu předmětu plnění / technické specifikaci předmětu plnění v příloze tohoto
dokumentu.

I.7

Místo plnění: areál letiště Praha/Ruzyně,

I.8

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

I.9

Předpokládaná doba plnění: po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy
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 mít v posledních 3 letech před zahájením tohoto poptávkového řízení zkušenost
s realizací alespoň 3 obdobných zakázek, a to v těchto v minimálních finančních
objemech: a) jedna zakázka v objemu 1.500.000 Kč bez DPH a b) dvě zakázky, každou
v minimálním finančním objemu 1.000.000 Kč bez DPH, kdy za obdobnou zakázku bude
považováno dodávky dezinfekčních prostředků, které jsou registrovány jako biocidní či
zdravotnické prostředky;

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 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.5

Nad rámec výše uvedených požadavků na dodavatele (kvalifikace dodavatele) jsou dodavatelé
povinni jako nedílnou součást své nabídky učinit

III.5.1 čestné prohlášení o (ne)existenci střetu zájmů;
III.5.2 čestné prohlášení o skutečnosti, že proti nim a/nebo proti osobám uvedeným pod písm. d)
čestného prohlášení, jež je přílohou tohoto dokumentu, bylo/nebylo zahájeno trestní
stíhání pro podezření ze spáchání některého z trestných činů uvedených v předmětném
čestném prohlášení.

III.6 Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže že:

III.6.1 dezinfekční prostředky jsou registrovány jako biocidní nebo zdravotnické prostředky,
III.6.2 dezinfekční prostředky mají požadované spektrum účinnosti pracovního roztoku (uvedeno
v odst. I.2 tohoto poptávkového řízení),

III.6.3 dezinfekce ve správném ředění (pracovní roztok) není škodlivá pro zdraví člověka a látka
nezpůsobuje alergie a není dráždivá především ve vztahu pro uživatele takto ošetřených
prostor,

III.6.4 skladování, manipulace a aplikace dodávané dezinfekce nepodléhá speciálním opatřením ve
vztahu k zacházení a skladování a fyzikálním a chemickým vlastnostem dané dezinfekce,

III.6.5 dodávaná dezinfekční látka nepoškozuje ošetřované materiály a může být používána ve
veřejných prostorách (nezpůsobuje nepříjemný zápach, nezpůsobuje kluzkost povrchů)

III.6.6 aplikace dezinfekčního prostředku na plochách a v četnosti uvedené v příloze E těchto
Pravidel poptávkového řízení a vypouštění odpadních vod po jeho aplikaci do kanalizace nemá
negativní vliv na provoz biologických linek ČOV Objednatele,
Kritérium v bodě III.6.1 prokazuje dodavatel registrací na MZČR (uvedením v seznamu
povolených biocidních přípravků, popř. rozhodnutím) nebo prohlášením o shodě u
zdravotnických prostředků.
Kritérium uvedené v bodě III.6.2 dodavatel dokladuje seznamem 2 expertíz. Účinnost musí
být testována dle platných metodik uvedených v normě ČSN EN 14885 (Chemické
dezinfekční přípravky a antiseptika – Použití evropských norem pro chemické dezinfekční
přípravky a antiseptika) pro plochy a povrchy ve zdravotnictví.
Kritérium v bodě III.6.3 až III.6.5 dokladuje dodavatel bezpečnostními listy ke každé
nabídnuté položce, ke které je s ohledem na platnou legislativu ČR příslušný bezpečnostní
list vydáván a vyžadován, popř. produktovými listy, technickými listy, návody k použití,
odbornými posudky, laboratorními protokoly – z předložených dokladů musí vyplývat, že
dezinfekční přípravky splňují požadavky uvedené v bodech III.6.3 až III.6.5.

Kritérium v bodě III.6.6 dokazuje dodavatel odborným / expertním posudkem, studiemi,
bezpečnostními listy – z předložených dokladů musí být patrné, že aplikace dezinfekčního
prostředku v četnosti a na plochách uvedených v příloze E těchto Pravidel poptávkového
řízení, resp. vypouštění odpadních vod po strojové a ruční aplikaci dezinfekčního prostředku
nemá negativní vliv na provoz biologických linek ČOV Objednatele. Pro zhodnocení
ovlivnění uvádíme, že ČOV, na kterou jsou prostory odvodněny je mechanicko-biologická
ČOV, systém s regenerací kalu, střídáním oxických a anoxických reaktorů. Minimální
množství splaškových vod je 150-200 m3/den (víkend). V případě požadavku dodavatele
poskytne Objednatel na vyžádání další informace ohledně provozu ČOV. Objednatel
připouští jednoduchou úpravu odpadní vody před vypouštěním do kanalizace – přidání
prostředku eliminujícího zbytky dezinfekčního prostředku. Náklady na tuto úpravu musí být
zahrnuty do ceny pracovního roztoku, stejně tak prostředek eliminující zbytky dezinfekčního
prostředku.
Dodavatel s nejvýhodnější nabídkou bude Objednatelem vyzván k doložení kritéria
III.6.6 také předložením protokolů o provedených respiračních testech s reálným
aktivovaným kalem z ČOV Objednatele a reálnou odpadní vodou.
Součástí nabídky rovněž bude samostatný návod k aplikaci pro každý dezinfekční přípravek – pracovní
postup - obsahující návod k ředění, používaní včetně OOPP při přípravě pracovního roztoku a dále práci
s pracovním roztokem a způsob nakládání s použitým pracovním roztokem / odpadní vodou.
III.11

IV.

V případě nesplnění požadavků na dodavatele a technických kvalifikačních předpokladů
dle čl. III těchto Pravidel poptávkového řízení nebude nabídka dodavatele nebo
společná nabídka hodnocena.

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 ve formátu Pdf a .docx,
IV.1.2 vyplněný návrh smlouvy ve formátu Pdf a .docx,
IV.1.3 vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny; Nabídková cena bude rovněž vložena
ve formátu XLS/XLSX.

IV.1.4 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (čl. III.6 tohoto
dokumentu),

IV.1.5 Podklady pro hodnocení prvků odpovědného zadávání (čl. V.3 tohoto dokumentu).

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.
V.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

V.1

Nabídky budou hodnoceny následujících kritérií:

V.1.1 Nabídková cena – váha 90 %,
V.1.2 Prvky odpovědného veřejného zadávání – váha 10 %.

V.2

Pro hodnocení kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena „Celková cena za 4 roky“ bez DPH
uvedená ve vyplněné příloze E tohoto dokumentu a bude použit následující vzorec: (nejnižší
nabídková cena bez DPH / nabídková cena hodnocená bez DPH) x 100 x váha kritéria =
výhodnost daného kritéria

V.3

V rámci hodnocení kritéria prvky odpovědného veřejného zadávání obdrží dodavatel extra body
v případě, že:
a) používá méně rizikových dezinfekčních prostředků, které má kromě zmírnění dopadů na životní
prostředí pozitivní vliv na pracovní podmínky zaměstnanců používajících dezinfekční prostředky.
Hodnocení proběhne dle doložených bezpečnostních listů (dle signálních slov a piktogramů,
případně H-vět týkajících se životního prostředí. Uchazeč také může doložit, že se jedná o
ekologicky šetrnější produkty- obdrží extra 1 bod, v opačném případě obdrží 0 bodů.
b) k závozům využívá vozy splňující emisní normu EURO 3 a více - obdrží extra 1 bod, v opačném
případě obdrží 0 bodů.

c) disponuje certifikací ISO 14001 nebo platným osvědčením dle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS - obdrží extra 1 bod, v opačném případě
obdrží 0 bodů.

V.4

Pro hodnocení kritéria „prvky odpovědného veřejného zadávání“ bude použit následující vzorec:
(počet bodů hodnocené nabídky / počet bodů nejlépe hodnocené nabídky) x 100 x váha kritéria =
výhodnost daného kritéria.

V.5

Celkový počet získaných bodů příslušného dodavatele je dán součtem bodových hodnot
získaných dodavatelem za dílčí kritérium Nabídková cena a za dílčí kritérium Prvky odpovědného
zadávání. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší celkový počet
získaných bodů. Ostatní nabídky budou sestupně seřazeny v pořadí dle celkového počtu
získaných bodů

V.6

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.7

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.8

Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s dodavateli, kteří se umístili na prvních dvou místech
v pořadí hodnocení nabídek.

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 – Popis předmětu plnění a stanovení nabídkové ceny
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