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Naše značka/Our Ref.

Vyřizuje/Responsible: Janečková

Dne/Date: 00. 00. 0000

Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
Letiště Praha, a. s. (dále jen „Zadavatel“) v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhlašuje předběžnou
tržní konzultaci v rámci zavedeného dynamického nákupního systému na dodávky a servis serverových
zařízení ev. č. VVZ Z2019-034687, jejímž předmětem bude nákup nových serveru s názvem „Obměna
serverové technologie“.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma:

Letiště Praha, a. s.

Sídlo:

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6

IČO:

28244532

Zápis v OR:

obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 14003

Internetová adresa profilu zadavatele:

http://zakazky.prg.aero

Kontaktní osoba Zadavatele:

Štěpánka Janečková, e-mail:
stepanka.janeckova@prg.aero

Zadavatel Vás tímto vyzývá k účasti v předběžné tržní konzultaci.
2. ÚČEL PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení
zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky s názvem „Obměna serverové technologie“.
V průběhu předběžné tržní konzultace bude dbáno na ochranu obchodního tajemství a osobních údajů
a jiných důvěrných informací případně poskytovaných účastníky předběžné tržní konzultace. Předběžná
tržní konzultace bude vedena tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž a nedošlo k porušení
základních zásad zadávání veřejných zakázek. Informace vzešlé z předběžné tržní konzultace budou
v souladu s požadavky ZZVZ a v zákonem stanoveném rozsahu označeny v zadávací dokumentaci
předmětné veřejné zakázky. Samotná účast dodavatelů na předběžné tržní konzultaci nijak neovlivní
možnost dodavatelů účastnit se navazujícího zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, pokud z jejich
strany budou splněny podmínky pro účast v tomto zadávacím řízení.
3. PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Cílem předběžné tržní konzultace je ověření HW a SW parametrů požadovaných serverových zařízení
a výběr vhodného financování dodávky plnění.
Základní charakteristiky předmětu předběžné tržní konzultace a připravované veřejné zakázky jsou
uvedeny v Příloze č. 1 A a 1 B této výzvy.
Zadavatel požaduje v rámci písemné předběžné tržní konzultace vyjádření dodavatelů k oběma
variantám:
1.

K technickým parametrům požadovaného plnění

2.

Návrh možností a parametrů financování požadovaného plnění:
a.

Poskytnutí plnění jako službu kompletně zajištěnou dodavatelem
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b.

Rozložení splátek, popř. možnost leasingu

c.

Pořízení do majetku

3.

Cenový odhad poptávaných variant

4.

U variant, kdy plnění není pořízeno do majetku objednatele, popsat mechanismy při úpravě
parametrů služby jako jsou: navýšení/snížení počtu serverů, navýšení počtu Blade serverů přes
max.počet pozic Blade Chassis, změna HW konfigurace (např. navýšení počtu ethernet portů
u Blade Chassis). Poskytnout standardní vzory smluv pro konkrétní varianty.

5.

Doporučení ze strany dodavatelů.

6.
S ohledem na novelu ZZVZ účinnou od 1. 1. 2021 musí všechny veřejné zakázky obsahovat
prvky odpovědného zadávání, tj. prvky sociální, environmentální a inovační. Prosíme o sdělení, jak vaše
společnost, potažmo produkty a služby, které byste v případě získání zakázky dodávali, mohou přispět
k naplnění uvedených cílů. (např. v rámci okruhů příležitostí jako je podpora vzdělávání
a zaměstnanosti, férové podmínky v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky, omezení
odpadů a obalů, recyklovatelnost, omezení emisí CO2, omezení spotřeby energií atd.).
4. PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Možnost účastnit se této předběžné tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou všichni
potencionální dodavatelé.
Předběžná tržní konzultace bude vedena písemnou formou, případně mohou být účastníci požádáni
o objasnění svých písemných podání formou ústního/ online jednání. V takovém případě obdrží dotčený
účastník předběžné tržní konzultace oznámení o místě a času konání jednání.
Účastníci předběžné tržní konzultace zašlou zadavateli vyplněnou Přílohou č. 2 této výzvy
prostřednictvím e-mailové adresy: stepanka.janeckova@prg.aero.
5. TERMÍN PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Lhůta pro doručení vyjádření účastníka předběžné tržní konzultace je do: 3. 5. 2021.
Potencionální dodavatelé, kteří budou mít zájem se konzultace účastnit a nestihnou podat své vyjádření
ve výše uvedené lhůtě, jej mohou podat prostřednictvím výše uvedeného e-mailu i po jejím uplynutí.
S ohledem na skutečnost, v jaké fázi se bude konzultace, resp. příprava uvažované navazující zakázky
nacházet, bude takovému účastníkovi účast v konzultaci umožněna.
6. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Po dokončení těchto předběžných tržních konzultací bude realizována veřejná zakázka s názvem
„Obměna serverové technologie“, a to ve výzvě v rámci zavedeného dynamického nákupního systému
na dodávky a servis serverových zařízení s ev. č. VVZ Z2019-034687 (dále jen „DNS“).
DNS je otevřený pro nové dodavatele po celou dobu jeho trvání. Pokud nejste zařazeni do tohoto
DNS a máte zájem podat nabídku ve veřejné zakázce s názvem „Obměna serverové
technologie“, požádejte co nejdříve o zařazení do této DNS. Informace jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci k DNS, která je přístupná na této adrese.
7. PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Příloha č. 1 A – PTK - Servery - Blade varianta
Příloha č. 1 B - PTK - Servery - Rack varianta
Příloha č. 2 – Vyjádření účastníka v předběžné tržní konzultaci

Štěpánka Janečková v. r.
Strategický nákupčí
Letiště Praha, a. s.

