Pravidla poptávkového řízení na dodávku:
„Dodávky rentgenových zařízení (RTG)“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

0227008254
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
Kateřina Sekerová
tel. +420 220 115 992
katerina.sekerova@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.

PŘEDMĚT POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

I.

Předmětem plnění jsou postupné dodávky rentgenových zařízení (dále též jako „RTG“) pro
kontrolu zapsaných zavazadel a ostatních zásilek malých rozměrů, včetně jejich zprovoznění a
zapojení do síťové správy objednatele viz příloha G – Technická specifikace tohoto dokumentu.
Dále součástí dodávky bude:

I.1

A)

zajištění školení pro obsluhu, administraci a servis RTG zařízení;

B)

poskytování servisních služeb a dodávky náhradních dílů.

Vše za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách.
RTG musí podporovat vzdálenou síťovou správu, která je kompatibilní s již objednatelem
používanými aplikacemi HMS, nebo TipNet, nebo FlexOne nebo e-Velocity.

II.

I.2

Rozsah plnění: počet odebraných RTG bude upřesněn podle potřeb objednatele v průběhu trvání
Rámcové kupní smlouvy. Objednatel předpokládá, že v průběhu trvání smlouvy odebere 2 ks
RTG. Jedná se však pouze o kvalifikovaný odhad objednatele, který není závazný. Bližší
specifikace poptávaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny ve vzoru Rámcové kupní
smlouvy, technické specifikaci předmětu plnění a ve vzoru Servisní smlouvy v příloze tohoto
dokumentu.

I.3

Místo plnění: areál letiště Praha/Ruzyně, Terminál 1 a Terminál 2.

I.4

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

I.5

Zájemci o prohlídku místa plnění musí kontaktní osobě objednatele zaslat ve lhůtě do 7. 5. 2021
do 12:00 hodin identifikační údaje pro každého zamýšleného účastníka prohlídky: jméno,
příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, případně číslo pasu pro zajištění vstupní
karty do neveřejného prostoru letiště. Bez vstupní karty není možné se prohlídky místa plnění
účastnit. Objednatel upozorňuje dodavatele, že ve výjimečných případech (provozní důvody)
může být termín prohlídky přesunut na náhradní termín. Prohlídky místa plnění se mohou
zúčastnit max. 2 osoby za dodavatele.

I.6

Předpokládaná doba plnění: Rámcová kupní smlouva po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy,
smlouva na poskytování servisních služeb po dobu 12 let od uzavření Smlouvy.

I.7

Objednatel prohlašuje, že poptávaný Systém definovaný v předmětu Smlouvy, bude součástí
Základního informačního systému Letiště Praha (dále také „Z-IS LP“), který byl určen informačním
systémem základní služby v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a
o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění.

I.8

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nesmí být nevyhovující z hlediska informační
bezpečnosti, přičemž za nevyhovující je považováno jakékoli plnění, které obsahuje
technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům příslušný správní orgán vydal opatření v souladu
se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti), a které dle analýzy rizik představují vysoké riziko.
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.

III.

POŽADAVKY NA DODAVATELE (KVALIFIKACE DODAVATELE)

III.1

Dodavatel musí splňovat následující požadavky související s realizací předmětu plnění:

III.1.1 musí disponovat osvědčením prokazujícím splnění parametrů radiační bezpečnosti pro
skříňové RTG systémy a normy IEC 61010-2-091;

III.1.2 musí disponovat Rozhodnutím o povolení k nakládáním se zdrojem ionizujícího záření pro
daný typ zařízení, vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dle § 9 zákona č.
263/2016 Sb., atomového zákona, v platném znění;

III.1.3 musí mít v posledních pěti (5) letech před zahájením tohoto poptávkového řízení
zkušenosti s realizací obdobných zakázek, v celkovém minimálním finančním objemu 5
mil. Kč bez DPH, kdy za obdobnou zakázku bude považováno dodání RTG zařízení
určeného pro ostrahu letišť či jinou obdobnou instituci v rámci EU včetně poskytování
servisních služeb a dodávek náhradních dílů;

III.1.4 dodavatel musí disponovat dokladem o výrobních podmínkách nabízených zařízení,
konkrétně o tom, že v celém jeho dodavatelském řetězci je zaveden etický kodex zahrnující
minimálně následující body:

a) zákaz dětské práce,
b) zákaz nucené práce,
c) zákaz diskriminace kvůli rase, národnímu, etnickému či rodovému původu,
pohlaví, náboženství či ideologii, postižení, věku, těhotenství či mateřství,
rodinnému stavu, sexuální orientaci, pohlavní identitě, politickým nebo osobním
názorům,

d) zákaz obtěžování, mobbingu a jiného urážlivého chování či chování bez respektu,
e) závazek platit alespoň zákonnou minimální mzdu, závazek dodržování zákonné
pracovní doby,

f)

bezpečnost a ochranu zdraví,

g) právo odborově se organizovat.

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. Uvedení nepravdivých informací v čestném prohlášení může
vést k zápisu dodavatele do objednatelova interního rejstříku osob se zákazem plnění jeho
zakázek (tzv. „blacklist“).

III.4

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

III.4.1 čestné prohlášení o (ne)existenci střetu zájmů;
III.4.2 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.5

Dodavatel musí zajistit, aby po celou dobu realizace předmětu plnění splňovali všichni pracovníci
dodavatele podílející se na realizaci předmětu plnění podmínky pro vstup do vyhrazeného
bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně (tzv. Security Restricted Area, dále jen „SRA“).
Bližší informace k podmínkám pro vstup do SRA jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách
poptávkového řízení, které jsou přílohou tohoto dokumentu.

III.6

IV.

Objednatel upozorňuje, že realizace této zakázky je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně
a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní a bezpečnostní opatření objednatele. Na
základě oznámení objednatele nebo některé z jeho organizačních jednotek může být provádění
prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hodin), nebo
na dny pracovního volna, státních svátků apod. Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit již
při stanovení nabídkové ceny.

POVINNÝ OBSAH NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁNÍ

IV.1 Nabídka dodavatele musí obsahovat následující doklady / 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 rámcové kupní smlouvy ve formátu Pdf a .docx,
IV.1.3 vyplněný návrh servisní smlouvy ve formátu Pdf. a .docx,
IV.1.4 vyplněný návrh smlouvy o zpracování osobních údajů ve formátu Pdf. a .docx,
IV.1.5 vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny,
IV.1.6 vyplněný rozpad nabídkové ceny ve formátu XLS/XLSX,
IV.1.7 vyplněná technická specifikace ve formátu XLS/XLSX.

IV.2 Dodavatel dále s nabídkou předloží:
IV.2.1 Osvědčení prokazující splnění parametrů radiační bezpečnosti pro skříňové RTG systémy
a normy IEC 61010-2-091;

IV.2.2 Rozhodnutí o povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření pro daný typ zařízení,
vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dle § 9 zákona č. 263/2016 Sb.,
atomového zákona, v platném znění.

IV.3 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 dle následujících dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

V.1.1 Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 98 %,
V.1.2 Zaškolení absolventa – váha 1 %
V.1.3 Zavedení systému environmentálního managementu – váha 1 %.

V.2

V rámci dílčího hodnotícího kritéria dle odst. V.1.1 bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v
Kč bez DPH hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez DPH
jako nejméně vhodná.
Bodové hodnocení bude vypočteno takto:
počet bodů = (cena dle nabídky s nejnižší nabídkovou cenou/cena dle hodnocené nabídky) x váha
kritéria v %

V.3

V rámci dílčího hodnotícího kritéria dle odst. V.1.2 bude hodnoceno, zda dodavatel v průběhu 3
let od uzavření servisní smlouvy zaškolí absolventa (v souladu s § 229 zákona č. 262/2006 Sb.
zákoník práce) s vystavením relevantního certifikátu od výrobce dodávaného/servisovaného
zařízení v rámci smlouvy k provádění instalací, údržbě a použití zařízení.
Dodavatel, který ve své nabídce předloží čestné prohlášení o zaškolení absolventa s vystavením
relevantního certifikátu od výrobce dodávaného/servisovaného zařízení v rámci smlouvy
k provádění instalací, údržbě a použití zařízení, obdrží v rámci hodnocení tohoto dílčího kritéria 1
bod. V opačném případě obdrží 0 bodů.
Bodové ohodnocení vypočteno takto:
počet bodů = (počet bodů dle hodnocené nabídky/počet bodů dle nabídky s nejvyšším počtem
bodů) x váha kritéria v %

V.4

V rámci dílčího hodnotícího kritéria dle odst. V.1.3 bude hodnoceno, zda má dodavatel zaveden
systém environmentálního managementu a je držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN
ISO 14001 nebo platného osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS.

Dodavatel, který ve své nabídce předloží alespoň prostou kopii výše uvedeného platného
certifikátu/osvědčení, obdrží v rámci hodnocení tohoto dílčího kritéria 1 bod. V opačném případě
obdrží 0 bodů.
Bodové ohodnocení vypočteno takto:
počet bodů = (počet bodů dle hodnocené nabídky/počet bodů dle nabídky s nejvyšším počtem
bodů) x váha kritéria v %

VI.

V.5

Pořadí nabídek bude stanoveno sestupně na základě součtu bodů za všechna dílčí hodnotící
kritéria uvedená v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto dokumentu. Nabídka s
nejvyšším počtem obdržených bodů bude hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejnižším
počtem obdržených bodů jako nejméně vhodná.

V.6

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.7

Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s jedním dodavatelem.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K POPTÁVKOVÉMU ŘÍZENÍ

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.

VII.

PŘÍLOHY

VII.1 Nedílnou součástí těchto pravidel poptávkového řízení jsou následující přílohy:
VII.1.1

Příloha A - Všeobecné podmínky poptávkového řízení

VII.1.2

Příloha B - Vzor čestného prohlášení dodavatele

VII.1.3

Příloha C - Formulář pro stanovení nabídkové ceny

VII.1.4

Příloha D – Rozpad cenové nabídky

VII.1.5

Příloha E - Vzor rámcové kupní smlouvy

VII.1.6

Příloha F – Vzor servisní smlouvy

VII.1.7

Příloha G – Technická specifikace

VII.1.8

Příloha H – Smlouva o zpracování osobních údajů

Tomáš Sova v. r.
Ředitel pro Centrální nákup a logistiku
Letiště Praha, a. s.

