Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku:
„Dodávka svítidel pro vstupní část odbavovací haly Terminálu 2“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

I.

II.

III.

0227008594
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
Daniela Urbanová
tel. 724 888 921
daniela.urbanova@prg.aero
Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu s touto dokumentací je
uvedena na profilu objednatele na adrese http://zakazky.prg.aero.

I.1

Předmětem plnění je dodávka LED světlometů za účelem náhrady stávajících 80 ks výbojkových
svítidel umístěných nad vstupní částí do odbavovací haly Terminálu 2, dle požadavků technické
specifikace, která je uvedena v Příloze E tohoto dokumentu. Instalace svítidel bude provedena
Objednatelem.

I.2

Místo plnění: letiště Praha/Ruzyně, servisní areál JIH, sklad Centrálního nákupu a logistiky.

I.3

Objednatel vzhledem k charakteru plnění této zakázky umožní prohlídku místa plnění. Dodavatel,
který se bude chtít prohlídky zúčastnit, zašle prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese http://zakazky.prg.aero přihlášku k prohlídce místa plnění. Termín prohlídky bude
následně upřesněn.

I.4

Předpokládaná doba plnění: prosinec 2021.

I.5

Výkresy stávajícího stavu osvětlení budou poskytnuty na základě žádosti zaslané objednateli
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
REŽIM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

II.1

Toto výběrové řízení je vedeno mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Toto 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 výběrového řízení jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. Pokud není
v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, řídí se výběrové řízení těmito všeobecnými
podmínkami.

POŽADAVKY NA DODAVATELE (KVALIFIKACE DODAVATELE)

III.1

Dodavatel dále musí splňovat následující všeobecné požadavky:

III.1.1 nesmí být v likvidaci;
III.1.2 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.1.3 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového 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.1.4 musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění;
III.1.5 musí mít v posledních pěti (5) letech před zahájením tohoto výběrového řízení zkušenost
s realizací alespoň pěti (5) obdobných zakázek, každé v minimálním finančním objemu
0,5 milionu Kč bez DPH, kdy za obdobnou zakázku bude považována dodávka svítidel pro
osvětlení vnitřních/venkovních vstupních částí do administrativních, obchodních,
veřejných, vzdělávacích nebo dopravních objektů.
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III.2

Dodavatel potvrdí splnění všech výše uvedených požadavků předložením čestného prohlášení,
které tvoří přílohu tohoto dokumentu.

III.3

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového 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“).

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.
IV.

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 docx (případně i pdf),
IV.1.2 vyplněný návrh smlouvy ve formátu docx (případně i pdf),
IV.1.3 vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny.

IV.2 Dodavatel dále s nabídkou předloží:
IV.2.1 světelně technickou studii s návrhem osvětlení požadovaných prostor dle údajů uvedených
v příloze E tohoto dokumentu;

IV.2.2 funkční vzorek dodavatelem nabízeného svítidla vybavený 1 m dlouhým pohyblivým
vývodem s vidlicí pro zapojení do zásuvky 230 V;

IV.2.3 specifikaci technických parametrů nabízených svítidel a jejich komponent (produktový list)
dle požadavků uvedených v příloze E tohoto dokumentu.

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.

IV.4 Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout předložený typ svítidla, pokud dle jeho názoru nebude

splňovat minimální požadovaný technický standard a parametry uvedené v příloze E tohoto
dokumentu. V takovém případě nebude nabídka dodavatele hodnocena a dodavatel bude
vyloučen z výběrového řízení.

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 70 %,
V.1.2 Technické parametry – váha 30 %

V.2

V rámci dílčího hodnoticího 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. Nabídkovou cenou se rozumí celková kupní cena za 80 ks svítidel uvedená
v čl. 9.1 smlouvy.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
počet bodů = (cena dle nabídky s nejnižší nabídkovou cenou/cena hodnocené nabídky) * váha
kritéria v %
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V.3

V rámci dílčího hodnoticího kritéria dle odst. V.1.2 bude nabízené svítidlo s nejlepšími technickými
parametry hodnoceno jako nejvhodnější a nabízené svítidlo s nejhoršími technickými parametry
jako nejméně vhodné.
Výsledná bodová hodnota za kritérium „Technické parametry“ se získá součtem všech vážených
bodových hodnocení za všechna níže uvedená subkritéria v dané nabídce a vynásobením váhou
daného kritéria v procentech.
a)

Světlo-technické parametry svítidla – váha subkritéria 30 %

b)

Ekonomická efektivnost investice do výměny svítidel – váha subkritéria 30 %

c)

Konstrukční provedení svítidla – váha subkritéria 25 %

d)

Funkční zkouška vzorku svítidla – váha subkritéria 15 %

Bodové hodnocení každého ze subkritérií bude vypočteno podle vzorce:
počet bodů za každé jednotlivé technické subkritérium = (hodnocené subkritérium/nejlépe
hodnocené subkritérium) * váha daného subkritéria v %
Celkový počet bodů za kritérium „Technické parametry“ = součet všech vážených bodových
hodnocení za všechna subkritéria v dané nabídce * váha kritéria v %

VI.

V.4

Celkově bude nejlépe hodnocena nabídka, která získá v součtu nejvyšší počet bodů za obě
hodnoticí kritéria (tj. Cena + Technické parametry). Nabídky budou seřazeny od nejvyšší do
nejnižší a takto bude stanoveno výsledné pořadí nabídek.

V.5

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 výběrového řízení v příloze tohoto dokumentu.

V.6

Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s jedním dodavatelem.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

VI.1 Konec lhůty pro podávání dotazů k výběrovému řízení je objednatelem stanoven na tři pracovní

dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Do lhůty pro podání dotazů k výběrovému 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 výběrového řízení a případné
změny v podmínkách výběrového řízení.

VII.

PŘÍLOHY

VII.1 Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha A - Všeobecné podmínky výběrového řízení
Příloha B - Vzor čestného prohlášení dodavatele
Příloha C - Formulář pro stanovení nabídkové ceny
Příloha D - Vzor smlouvy
Příloha E - Technická specifikace předmětu plnění
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