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Naše značka/Our Ref. No: 0227008520.

Vyřizuje/Responsible: Pfefferová Stulíková

Dne/Date: 16.4.2021

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 k připravované veřejné zakázce, jejímž předmětem bude nákup betonových prvků, které
budou sloužit pro mobilní oplocení s pracovním názvem Mobilní oplocení.
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:

Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková,
zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero

e-mail:

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 „Mobilní oplocení“.
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
Základní charakteristiky předmětu předběžné tržní konzultace a připravované veřejné zakázky jsou
uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy.
Jedná se o nákup betonových prvků, které budou sloužit pro mobilní oplocení i jako dočasné řešení
některých úseků stávajícího perimetrického oplocení. Nákupy budou realizovány na základě rámcové
smlouvy uzavřené s vítězem budoucí veřejné zakázky. Smlouva bude uzavřena na delší časové období.
Zadavatel předpokládá nákupy ve stovkách/tisících kusů dle aktuálních potřeb v jednotlivých letech.
4. PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Možnost účastnit se této předběžné tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou zejména všichni
potencionální dodavatelé.
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Předběžná tržní konzultace bude vedena písemnou formou, případně může být některý z účastníků
požádán o objasnění svých písemných podání formou ústního jednání. V takovém případě obdrží
dotčený účastník předběžné tržní konzultace oznámení o způsobu a času konání jednání (preferujeme
jednání online).
Účastníci předběžné tržní konzultace zašlou Zadavateli prostřednictvím e-mailové adresy:
zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero vyplněnou Přílohou č. 2 této výzvy.
5. TERMÍN PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI
Lhůta pro doručení vyjádření účastníka předběžné tržní konzultace je do: 26.4.2021.
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. PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Příloha č. 1 – Základní charakteristika předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 2 – Vyjádření účastníka v předběžné tržní konzultaci

Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková v. r.
Strategický nákupčí
Letiště Praha, a. s.

