POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
„Zajištění obuvi pro organizační jednotky OLE a BEK“
Číslo poptávkového řízení: 0224003568
Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.
se sídlem:
Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00
IČO:
282 44 532
DIČ:
CZ699003361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
(dále jen jako „LP“ nebo „Zadavatel“)
Toto poptávkové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
I. Vymezení předmětu poptávkového řízení
1. Zadavatel v této chvíli hledá možnosti řešení zajištění obuvi pro vybrané organizační jednotky dle
možností jednotlivých Dodavatelů.
2.

Předmětem plnění budou dodávky požadované obuvi pro vybrané zaměstnance Zadavatele dle přílohy
A této Poptávky. Dodavatel nabídne Zadavateli možnosti řešení výběru obuvi dle svých možností, které
musí umožnit výběr obuvi každým jednotlivým zaměstnancem např. v kamenné prodejně Dodavatele
nebo na internetových stránkách Dodavatele či Dodavatel zvolí odlišné řešení zajištění výběru
požadované obuvi. Návrh řešení musí popisovat i způsob proplácení příspěvku zaměstnavatele na obuv,
tedy např. formou poukázky, poskytnutí slevy nebo jiným vhodným způsobem, který bude umožňovat
evidenci a kontrolu proplacených příspěvků.

II. Doba a místo plnění předmětu poptávkového řízení
1. Doba plnění – smlouva bude uzavřená na dobu určitou a to po dobu 4 let od zahájení spolupráce.
2.

Místo plnění – Letiště Praha, a.s., Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00

III. Požadavky na zpracování nabídky a další podmínky účasti v poptávkovém řízení
1. Dodavatel nabídne své řešení zajištění obuvi pro organizační jednotky OLE a BEK a cenové rozmezí pro
požadované druhy obuvi. Je možné nabídnout i výši % slevy z ceníkových cen Dodavatele, které má
tento Dodavatel běžně dostupné a lehko ověřitelné.
2.

Dodavatel v nabídce uvede své identifikační údaje (obchodní firmu, sídlo, IČO), kontaktní osobu a
nabídkovou cenu. Nabídka bude opatřená datem a podpisem oprávněného zástupce dodavatele.

3.

Dodavatel předkládá svoji nabídku (včetně všech dalších dokumentů) bezplatně, z předložené nabídky
(včetně všech dalších dokumentů) nemůže uplatňovat vůči LP žádné nároky. Dodavatel nemá právo na
náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky (včetně všech dalších dokumentů).

IV. Lhůta pro podávání nabídek
1. Nabídky je možno zasílat pouze na e-mailovou adresu: vr0224003568@cah.cz
2.

Nebude-li nabídka zaslána výhradně na výše uvedenou adresu, bude vyřazena z hodnocení.

3.

Lhůta pro podání nabídek: do 17. 5. 2017 do 10:00 hod.

V. Dodatečné informace k poptávkovému řízení
1. Kontaktní osoba: PhDr. Alexandra Hrubešová, tel: +420 220 116 191

2.

Dotazy je nutno zasílat elektronicky na adresu: alexandra,hrubesova@cah.cz a zároveň v kopii na
pavlina.neubergova@cah.cah.cz. Na telefonické dotazy nebude brán zřetel.

3.

Lhůta pro podávání dotazů k Poptávce je Zadavatelem stanovena nejpozději do 11. 5. 2017 do 11:00
hod. V této lhůtě musí být dotazy doručeny kontaktní osobě Zadavatele.

VI. Seznam příloh
Příloha A:
Zadání – specifikace požadované obuvi

PhDr. Alexandra
Hrubešová

Digitálně podepsal PhDr. Alexandra Hrubešová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-24821993, o=Český
Aeroholding, a.s. [IČ 24821993], ou=CNL, ou=901852,
cn=PhDr. Alexandra Hrubešová, sn=Hrubešová,
givenName=Alexandra, serialNumber=P356245,
title=Strategický nákupčí
Datum: 2017.05.02 12:54:52 +02'00'

Příloha A: Zadání - specifikace požadované obuvi a Nabídková cena
Dámská obuv - 500 párů za rok*:
1) Lodička – nízká hladká kožená obuv černé barvy, plného tvaru (tj. lodička, nikoliv pásková obuv) se
slabou hladkou podrážkou či podrážkou s nízkým vzorkem (tloušťka podrážky do 1 cm v místě pod přední
částí chodidla), s podpatkem standardního tvaru či ve tvaru klínku (nepřesahující výšku 5 cm v místě pod
patou), bez jakýchkoliv kovových či barevných ozdob, nápisů a log.
2) Polobotka – shodná specifikace jako u pánské obuvi „normální obuv“
Pánská obuv – 1000 párů za rok*:
1) Normální obuv – nízká hladká kožená obuv černé barvy (možnost nikoliv podmínka – šněrovací obuv),
plného tvaru (tj. nikoliv pásková obuv) se slabou hladkou podrážkou či podrážkou s nízkým vzorkem (tloušťka
podrážky do 1 cm v místě pod přední částí chodidla), s nízkým podpatkem (do 3 cm v místě pod patou), bez
jakýchkoliv kovových či barevných ozdob, nápisů a log.
2) Letní obuv – odvětrávaná obuv (dírkovaná obuv, ne pásková obuv - sandály), jinak shodná specifikace
jako „normální obuv“
*jedná se odhadované množství na základě dat za poslední 3 roky, uváděné množství pro Zadavatele není
závazné a to ani jako minimální ani jako maximální

