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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
I.1.

Identifikace Zadavatele
Letiště Praha, a. s.
sídlo:
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČO:
282 44 532
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
(dále jen „Zadavatel“).

I.2.

Kontaktní osoba Zadavatele
I.2.1. Pro účely zadávacího řízení Veřejné zakázky (jak je definována níže) je Zadavatelem
stanovena následující kontaktní osoba:
Ing. Pavlína Neubergová
e-mail: pavlina.neubergova@prg.aero

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
II.1.

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vztahující se k zadávacímu řízení veřejné zakázky
vedené pod názvem „Poskytování pracovnělékařských služeb“ (dále jen „Veřejná zakázka“),
byla Zadavatelem vytvořena v souladu s příslušnými ustanoveními dotčených právních
předpisů, zejména potom zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“) za účelem vymezení požadavků Zadavatele na kvalifikaci dodavatele a
způsob prokázání jejího splnění, vymezení požadavků Zadavatele na požadované plnění, jakož
i za účelem vymezení ostatních požadavků Zadavatele na plnění Veřejné zakázky. Zadavatel
uvádí, že v souladu s ustanovením § 24 ZZVZ je tato veřejná zakázka zadávána formou
jednacího řízení s uveřejněním dle ustanovení § 61 ZZVZ.

II.2.

Zadavatel stanoví, že k této ZD, včetně jejích příloh, bude v souladu a za podmínek stanovených
v ZZVZ, umožněn neomezený dálkový přístup, a to jejím uveřejněním na profilu Zadavatele, na
adrese: https://zakazky.prg.aero.

II.3.

Zadavatel uvádí, že žádnou část této Zadávací dokumentace nevypracovala osoba odlišná od
Zadavatele.

II.4.

Při přípravě zadávacích podmínek Veřejné zakázky vedl Zadavatel předběžné tržní konzultace
se spol. EUC PLS s.r.o., IČO 028 085 017, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00
Praha 6 a spol. Program H plus, s.r.o., IČO 27587908, se sídlem Kartouzská 3274/10, Smíchov,
150 00 Praha 5. Obsahem předběžné tržní konzultace byly informace týkající se požadavků
Zadavatele na technickou kvalifikaci, aspektů odpovědného zadávání, struktury nabídkové ceny
a hodnotících kritérií. Informace obsažené v této ZD a jejích přílohách, které jsou výsledkem
předběžné tržní konzultace, jsou v této ZD a jejích přílohách zvýrazněny zelenou barvou.
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III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
III.1. Základní specifikace předmětu Veřejné zakázky
III.1.1. Předmětem Veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a to především:
a)

hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek
na zdraví na jednotlivých pracovištích,

b)

provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za
účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,

c)

poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními
úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,

d)

školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad
výkonem práce nebo služby

(dále také společně jako „Plnění“).
III.1.2. Bližší specifikace předmětu Plnění Veřejné zakázky, podmínky a další požadavky jsou
uvedeny v přílohách této ZD.
III.1.3. Tam, kde se v této ZD hovoří o smlouvě na plnění této Veřejné zakázky, platí, že se
jedná o všechny smlouvy uvedené v přílohách této ZD, je-li jich více.
III.2. Klasifikace předmětu Veřejné zakázky
III.2.1. V souladu s požadavky ZZVZ Zadavatel níže uvádí klasifikaci předmětu Veřejné
zakázky.
85147000-1 Pracovnělékařská služba
III.3. Minimální technické podmínky plnění Veřejné zakázky
III.3.1. Minimální technické podmínky jsou v souladu s § 61 odst. 4 ZZVZ stanoveny v příloze
E této Zadávací dokumentace (dále jen „Minimální technické podmínky“).
III.3.2. Účastník, který prokáže splnění kvalifikace a bude následně v souladu s § 61 odst. 5 a
6 ZZVZ vyzván k podání předběžné nabídky, je povinen v rámci své předběžné nabídky
dodržet uvedené Minimální technické podmínky.
III.3.3. Bližší podmínky plnění mohou být s kvalifikovanými účastníky, kteří podají předběžné
nabídky, dále projednány v další fázi zadávacího řízení, přičemž Zadavatel bude
oprávněn v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ v průběhu jednání stanovit i další závazné
zadávací podmínky, které musí účastníci ve svých nabídkách respektovat.

IV.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

IV.1. Místo plnění Veřejné zakázky
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IV.1.1. Místem plnění je areál Zadavatele, Zdravotní středisko, na adrese budova č. p. 544,
ulice K Letišti, Praha Ruzyně, 1. patro, místnost č. 203, 203a a 204, a to v souladu
s přílohou F této zadávací dokumentace.
IV.2. Doba plnění Veřejní zakázky:
IV.2.1. Doba plnění: 4 roky od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy.

V. KVALIFIKACE
V.1.

Základní informace o kvalifikaci
V.1.1. Prokázání splnění kvalifikace stanovené v této ZD je předpokladem pro výběr
dodavatele ve smyslu ustanovení § 122 a násl. ZZVZ. Účastníci zadávacího řízení,
kteří neprokáží splnění kvalifikace v předepsaném rozsahu, budou Zadavatelem
vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
V.1.2. Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje
doklady k prokazování splnění kvalifikace (systém e-Certis).

V.2.

Kvalifikace v případě společné účasti
V.2.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
V.2.2. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ Zadavatel požaduje, aby
v případě, kdy dodavatelé podají společnou nabídku na plnění Veřejné zakázky, nesli
všichni dodavatelé podávající takovou společnou nabídku odpovědnost za plnění
Veřejné zakázky společně a nerozdílně. V takovém případě dodavatelé v rámci žádosti
o účast doloží písemný závazek společné a nerozdílné odpovědnosti vůči Zadavateli
v souvislosti s Veřejnou zakázkou.

V.3.

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
V.3.1. Předloží-li dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento
výpis nahrazuje doklad prokazující:
a)

profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti, a

b)

základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

V.3.2. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
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V.3.3. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel
sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V.4.

Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů
V.4.1. Kvalifikaci lze v tomto zadávacím řízení prokázat platným certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ, a to v rozsahu v certifikátu
uvedeném.

V.5.

Doklady ke kvalifikaci
V.5.1. Zadavatel stanoví, že všechny doklady se předkládají v českém nebo slovenském
jazyce.
V.5.2. V návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ Zadavatel stanoví, že nepřipouští, aby
dodavatel v rámci své nabídky nahradil doklady požadované k prokázání kvalifikace
čestným prohlášením s výjimkami výslovně uvedenými v této ZD.
V.5.3. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy na plnění této Veřejné zakázky požadovat po
vybraném dodavateli, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení Veřejné zakázky ze strany vybraného dodavatele
předloženy. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení
postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie
dokladu.
V.5.4. Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
V.5.5. Zadavatel stanoví, že veškerá čestná prohlášení předkládaná dodavatelem v souladu
s touto ZD musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Jedná-li
taková osoba na základě plné moci, musí být taková kopie plné moci součástí nabídky
dodavatele.
V.5.6. Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace
prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen
Zadavateli předložit:

V.6.

a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou,

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
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V.6.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
V.6.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm.
a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
V.6.3. Základní způsobilost prokazuje dodavatel čestným prohlášením, které bude odpovídat
návrhu obsaženému v příloze (přílohách) této Zadávací dokumentace. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu
s platným zápisem dodavatele v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat
na základě plné moci.
Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

V.7.

V.7.1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo pracovní lékařství, na jehož základě je oprávněn poskytovat služby
v rozsahu celého předmětu této Veřejné zakázky.
V.8.

Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

V.8.1. Ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ Zadavatel nestanovuje.
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V.9.

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

V.9.1. Rozsah prokazování technické kvalifikace. Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ
prokáže dodavatel, který předloží seznam významných služeb – poskytnutých
dodavatelem za poslední 4 (čtyři) roky před zahájením tohoto zadávacího řízení
s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
V.9.2. Způsob prokázání technické kvalifikace. Dodavatel předloží seznam ve formě čestného
prohlášení, jež bude podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Z obsahu
čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel požadovanou technickou
kvalifikace splňuje. Dodavatel může využít a vyplnit přílohu ZD, která obsahuje vzorové
čestné prohlášení a seznam.
Požadovaná minimální úroveň technické kvalifikace. Dodavatel v seznamu uvede
alespoň 1 službu, v rámci které v posledních 4 letech před zahájením tohoto
zadávacího řízení poskytoval pro jeden subjekt souvisle minimálně 2 roky
pracovnělékařské služby, s tím, že tyto pracovnělékařské služby byly poskytovány
také ve vztahu k pracím kategorie třetí ve smyslu § 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli, ve znění pozdějších změn (dále jen „Vyhláška č. 432/2003
Sb.“).
V.10. Jiná kritéria kvalifikace dle § 167 ZZVZ
V.10.1. Jiná kritéria kvalifikace Zadavatel nestanovuje.

VI.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ÚČAST, JEJÍ ČLENĚNÍ A OBSAH

VI.1. Zadavatel stanoví v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 ZZVZ, že žádosti o účast
v zadávacím řízení Veřejné zakázky se předkládají písemně pouze v elektronické
podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese
https://zakazky.prg.aero.
VI.2. Pro žádosti o účast je technicky nezbytná předchozí registrace v tomto elektronickém
nástroji. Postup je uveden v uživatelské příručce pro Dodavatele v českém jazyce na
adrese: https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=cs a v anglickém jazyce na adrese:
https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=en.
VI.3. Dodavateli se po přihlášení do elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušného
zadávacího řízení nabídne funkcionalita pro vytvoření a odeslání elektronické žádosti
o účast, včetně jejího zašifrování. Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické
žádosti o účast jsou uvedeny v manuálu Dodavatele na výše uvedených adresách. Žádosti
o účast doručené v nesouladu s manuálem, např. prostřednictvím interní zprávy v E-ZAK,
se nepovažují za řádně podané a nebude k nim přihlíženo.
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VI.4. Zadavatel doporučuje, aby žádost o účast byla zpracována v souladu s níže uvedenými
doporučeními Zadavatele na formální úpravu, strukturu a obsah žádosti o účast.
VI.5. Zadavatel doporučuje následující způsob zpracování žádosti o účast:
VI.5.1. žádost o účast bude předložena v písemné formě v českém jazyce (není-li
u konkrétního dokladu v této ZD výslovně uvedeno jinak), ve formátu, který nelze
dodatečně upravit (např. ve formátu PDF apod.);
VI.5.2. Zadavatel žádá, aby dodavatel svou žádost o účast předložil rovněž v otevřeném
strojově čitelném formátu.
VI.6. Zadavatel doporučuje, aby žádost o účast byla předložena v následující struktuře:
VI.6.1. krycí list žádosti o účast zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze této
ZD,
VI.6.2. obsah žádosti o účast,
VI.6.3. dokumenty a prohlášení k prokázání způsobilosti a kvalifikace, a to v následujícím
členění:
a)

dokumenty vztahující se k prokazování základní způsobilosti,

b)

dokumenty vztahující se k prokazování profesní způsobilosti,

c)

dokumenty vztahující se k prokazování ekonomické kvalifikace (je-li
požadována),

d)

dokumenty vztahující se k prokazování technické kvalifikace,

VI.6.4. jedná-li jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci nebo jinak
pověřená osoba, platná plná moc, a to alespoň v kopii nebo příslušné pověření, ze
které bude vyplývat oprávnění návrh smlouvy jménem či za dodavatele učinit,
VI.6.5. ostatní dokumenty, které Zadavatel v rámci této ZD požaduje předložit jako součást
žádosti o účast dodavatele.

VII.

LHŮTA PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

VII.1. Lhůta pro podání žádostí o účast
VII.1.1. Lhůta pro podání nabídek je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení
uveřejněném na www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu Zadavatele.
VII.1.2. Na žádosti o účast doručené Zadavateli po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast
bude pohlíženo jako by nebyly podány. Takové žádosti o účast tak nebudou
Zadavatelem posuzovány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že
jeho žádost o účast byla podána po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast.
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VIII. PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY
VIII.1. Podat předběžnou nabídku bude oprávněn účastník, který prokáže splnění kvalifikace
a bude k podání předběžné nabídky vyzván Zadavatelem. Účastníky, kteří neprokázali
splnění kvalifikace, Zadavatel z účasti na zadávacím řízení vyloučí.
VIII.2. Zadavatel nebude snižovat počet účastníků podle § 111 ZZVZ.
VIII.3. Předběžná nabídka musí splňovat Minimální technické požadavky.

IX.

NÁLEŽITOSTI PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY A NABÍDKY, JEJICH ČLENĚNÍ A OBSAH
IX.1. Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. ZZVZ, že předběžné
nabídky se předkládají písemně pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero.
IX.2. Postup je uveden v uživatelské příručce pro Dodavatele v českém jazyce na adrese:
https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=cs a v anglickém jazyce na adrese:
https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=en.
IX.3. Dodavateli se po přihlášení do elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušného
zadávacího řízení nabídne funkcionalita pro vytvoření a odeslání elektronické předběžné
nabídky, včetně jejího zašifrování. Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické
předběžné nabídky jsou uvedeny v manuálu Dodavatele na výše uvedených adresách.
Předběžné nabídky doručené v nesouladu s manuálem, např. prostřednictvím interní zprávy
v E-ZAK, se nepovažují za řádně podané a nebude k nim přihlíženo.
IX.4. Zadavatel doporučuje, aby předběžná nabídka byla zpracována v souladu s níže uvedenými
doporučeními Zadavatele na formální úpravu, strukturu a obsah předběžné nabídky.
IX.4.1. předběžná nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce (není-li
u konkrétního dokladu v této ZD výslovně uvedeno jinak), ve formátu, který nelze
dodatečně upravit (např. ve formátu PDF apod.)
IX.4.2. Zadavatel žádá, aby dodavatel svou žádost o účast předložil rovněž v otevřeném
strojově čitelném formátu;
IX.4.3. všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů s výjimkou nezbytných
oprav provedených účastníkem u jím provedených chyb před podáním předběžné
nabídky. V takovémto případě budou provedené škrty, přepisy či opravy parafovány
osobou nebo osobami podepisujícími nabídku a budou řádně čitelné a jednoznačné.
IX.5. Zadavatel doporučuje, aby předběžná nabídka byla předložena v následující struktuře:
IX.5.1. krycí list předběžné nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze této
ZD,
IX.5.2. obsah předběžné nabídky,
IX.5.3. nabídková cena – doplněná příloha této ZD pro stanovení nabídkové ceny,
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IX.5.4. návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který bude odpovídat návrhu obsaženému
v příloze (přílohách) této ZD;
IX.5.5. jedná-li jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci nebo jinak pověřená
osoba, platná plná moc, a to alespoň v kopii nebo příslušné pověření, ze které bude
vyplývat oprávnění návrh smlouvy jménem či za dodavatele učinit,
IX.5.6. ostatní dokumenty, které Zadavatel v rámci této ZD požaduje předložit jako součást
předběžné nabídky účastníka.
IX.5.7. Podává-li předběžnou nabídku více dodavatelů společně, musí z návrhu smlouvy, která
bude součástí předběžné nabídky, nepochybně vyplývat závazek dodavatelů být vázán
vůči Zadavateli v souvislosti s Veřejnou zakázkou společně a nerozdílně.
IX.6. Další požadavky Zadavatele na předběžnou nabídku
IX.6.1. Zadavatel další požadavky na předběžnou nabídku nestanovuje.
IX.7. Požadavky Zadavatele na nabídku
IX.7.1. Zadavatel stanovuje, že požadavky na předběžnou nabídku uvedené v tomto čl. IX. ZD
se použijí i na nabídku. Bližší požadavky na nabídku stanoví Zadavatel ve výzvě
k podání nabídek.

X. POŽADAVKY NA STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY V NABÍDCE / V PŘEDBĚŽNÉ NABÍDCE
X.1.

Požadavky Zadavatele na stanovení nabídkové ceny v předběžné nabídce:

X.1.1. Zadavatel stanovuje, že požadavky na stanovení nabídkové ceny v nabídce uvedené
níže v tomto čl. X. ZD se, s výjimkou odst. X.5 ZD, použijí i pro účely zpracování
předběžné nabídky.
X.2.

Stanovení nabídkové ceny

X.2.1. Účastník je povinen stanovit v rámci nabídky celkovou nabídkovou cenu za celý
vymezený předmět této Veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou
v českých korunách bez DPH.
X.2.2. Celková nabídková cena musí být ze strany účastníka zpracována jako nejvýše
přípustná, nepřekročitelná a platná po dobu realizace Veřejné zakázky.
X.2.3. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky. Zde uvedená nabídková cena a
cenové údaje musí být identické s cenami uvedenými v dalších dokladech v nabídce
účastníka, budou-li v nich uváděny. Cenové údaje v nabídce účastníka musí být
identické, jsou-li uváděny opakovaně.
X.2.4.
X.3.

Nabídková cena bude zpracována do formuláře, který je přílohou C této ZD.

Náležitosti nabídkové ceny

X.3.1. Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu této Veřejné zakázky
včetně zohlednění všech rizik během poskytování plnění Veřejné zakázky.
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X.4.

Podmínky překročení nabídkové ceny

X.4.1. Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti
se změnou příslušné sazby DPH. Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena nesmí
být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla.
X.5.

Podmínky stanovení nabídkové ceny mohou být upraveny v rámci jednání o předběžných
nabídkách. Upravené podmínky pro stanovení nabídkové ceny budou v takovém případě
uvedeny ve výzvě k podání nabídek.

X.6.

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že při zpracování nabídkové ceny musí
zohlednit také následující náklady:
Položka

MJ

A. Nájemné a Cena za Služby dle čl. IV a Přílohy č. 1
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a
poskytování některých služeb s ním spojených

měsíc

B. Jistota/Bankovní záruka dle čl. VII smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování
některých služeb s ním spojených

jednorázově

Cena s DPH
10 262,30 Kč*

31 000 Kč*

C. Cena za služby dle čl. IV, odst. 4.4. smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování
některých služeb s ním spojených, tj:
dodávky energií (elektřina, pitná voda a odvádění
odpadní vody, odvádění srážkových a
kontaminovaných vod, teplo)

měsíc

2 309,10 Kč**

pronájem digitální pobočkové linky 1447 včetně
aparátu

měsíc

593,00 Kč

pronájem digitální pobočkové linky 1448 včetně
aparátu

měsíc

520,00 Kč

internet ADSL16

měsíc

1 010,00 Kč

4x metalický okruh (dotažení vedení O2 z telefonní
ústředny Dědina, kde je přípojné místo pro IT
poskytovatele) á 484,-

měsíc

1 936,00 Kč

Poznámka:
* Nájemné a jistota budou ke dni účinnosti smlouvy navýšeny o inflaci za rok 2021
** Jedná se o průměrné měsíční náklady za energie stávajícího poskytovatele v období od
dubna 2018 do září 2021, od r. 2022 se předpokládá nárůst na cca 3000 až 3500 Kč
s DPH/měsíc.
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XI.

JEDNÁNÍ O PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDKÁCH

XI.1. Zadavatel může s účastníky o předběžných nabídkách jednat s cílem zlepšit předběžné
nabídky ve prospěch Zadavatele, přičemž předmětem jednání mohou být veškeré aspekty
plnění Veřejné zakázky.
XI.2. Zadavatel je v průběhu jednání oprávněn doplnit nebo změnit zadávací podmínky. Nabídka
účastníka musí takto doplněným či změněným zadávacím podmínkám odpovídat. Zadavatel
je v případě změny nebo doplnění zadávacích podmínek rovněž oprávněn požadovat po
účastnících předložení upravených předběžných nabídek, k čemuž jim poskytne přiměřenou
lhůtu.
XI.3. Jednání bude probíhat v jednom či více kolech, přičemž účastník bude na každé kolo jednání
písemně pozván nejméně 3 pracovních dnů předem. Termín a místo dalšího kola jednání
může být rovněž dohodnut v rámci jednání.
XI.4. Zadavatel je oprávněn v písemné pozvánce na jednání uvést, že se jedná o poslední kolo
jednání a po jeho ukončení vyzve účastníky k podání nabídek.
XI.5. Zadavatel je oprávněn v písemné pozvánce na jednání stanovit, zda bude v rámci
příslušného kola jednání jednat s účastníky odděleně či společně.
XI.6. K zastupování účastníka na jednání je oprávněn statutární orgán účastníka, nebo osoba,
která je osobou oprávněnou zastupovat účastníka zmocněna k jednání v rámci žádosti o
účast nebo předběžné nabídky, případně osoba, která se při jednání prokáže příslušným
pověřením či plnou mocí k jednání (oprávněná osoba). Jednoho jednání se za účastníka
mohou účastnit nejvýše tři osoby.
XI.7. O každém jednání s účastníkem Zadavatel vypracuje protokol nebo audio/vizuální záznam,
jehož přílohou bude prezenční listina účastníků jednání. Účastník je oprávněn požadovat
kopii protokolu nebo audio/vizuálního záznamu o jednání, na kterém byl účasten.
XI.8. Zadavatel může stanovit, že jednání může probíhat zcela nebo z části písemně
prostřednictvím elektronických zpráv. V případě, že jednání proběhne pouze písemně,
Zadavatel o něm nevyhotoví protokol, pouze písemnou komunikace učiní součástí
dokumentace.
XI.9. Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro jednání s účastníky.
XI.10. Zadavatel si vyhrazuje právo nejednat o předběžných nabídkách a zadat veřejnou zakázku
na základě předběžné nabídky. V takovém případě se při otevírání předběžných nabídek
postupuje podle § 108 a 109 ZZVZ.

XII.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, POJIŠTĚNÍ
XII.1. Zadavatel stanovuje, že veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v přílohách D
a F této ZD – návrhu smlouvy na plnění této Veřejné zakázky a návrhu smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených .
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XII.2. V rámci jednání o předběžných nabídkách mohou být návrhy smluv měněny. Zadavatel
stanoví, že účastník bude v rámci nabídky povinen předložit podepsané návrhy smluv, a to
v podobě v jaké budou návrhy smluv upraveny v rámci jednání o předběžných nabídkách.

XIII. PODDODAVATELÉ
XIII.1. Zadavatel dále stanoví, že dodavatel je v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ povinen
ve své nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení
známi a uvést, kterou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

XIV. DALŠÍ

PODMÍNKY

ZADAVATELE

PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PLNĚNÍ

VEŘEJNÉ

ZAKÁZKY

XIV.1. V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ, ustanovením § 104 ZZVZ ve spojení s
ustanovením § 122 ZZVZ Zadavatel stanoví, že vybraný dodavatel bude v souvislosti s
výběrem dodavatele a procesem uzavření smlouvy na plnění této Veřejné zakázky vyzván
k předložení:
XIV.1.1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již Zadavatel nebude
mít k dispozici.
XIV.2. Pokud bude vybraný dodavatel českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen
"skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence
skutečných majitelů"). V případě, že vybraný dodavatel – česká právnická osoba má
skutečného majitele, ale údaje o skutečném majiteli nebylo možné zjistit s evidence
skutečných majitelů, Zadavatel vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 7, písm. a)
ZZVZ, vyloučí ze zadávacího řízení.
XIV.3. Pokud vybraný dodavatel bude zahraniční právnickou osobou, bude Zadavatelem vyzván
k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů a neníli takové evidence:
a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem;

b)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího bodu
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
• výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku;
• seznam akcionářů;
• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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Pokud vybraný dodavatel – zahraniční právnická osoba údaje a doklady dle přechozího
odstavce nepředloží, Zadavatel vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 7, písm. b)
ZZVZ, vyloučí ze zadávacího řízení.

XV.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK / PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK

XV.1. Lhůta pro podání nabídek / předběžných nabídek
XV.1.1. Lhůta pro podání předběžných nabídek bude Zadavatelem stanovena ve výzvě
k podání předběžných nabídek.
XV.1.2. Lhůta pro podání nabídek bude Zadavatelem stanovena ve výzvě k podání nabídek.
XV.1.3. Na nabídky / předběžné nabídky doručené Zadavateli po uplynutí lhůty pro podání
nabídek / předběžných nabídek bude pohlíženo jako by nebyly podány. Takové
nabídky / předběžné nabídky tak nebudou Zadavatelem otevírány, ani posuzovány a
hodnoceny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka /
předběžná nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek / předběžných
nabídek.

XVI. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK / PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK
XVI.1. Předběžné nabídky budou Zadavatelem otevřeny po uplynutí lhůty pro podání předběžných
nabídek.
XVI.2. Nabídky budou Zadavatelem otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
XVI.3. Otevírání nabídek / předběžných nabídek se dále mohou zúčastnit přizvaní odborníci určení
Zadavatelem.

XVII. HODNOCENÍ NABÍDEK
XVII.1. Hodnocení nabídek bude provedeno podle následujících dílčích kritérií hodnocení a vah:
a)

Nabídková cena dle přílohy C zadávací dokumentace v Kč bez DPH – 90 %

b)

Zkušenosti účastníka – 10 %

XVII.2. Nabídky budou hodnoceny tak, že v rámci jednotlivých dílčích kritérií hodnocení bude za
nejvýhodnější považována:
XVII.2.1.

v případě dílčího kritéria dle XVII.1. písm. a) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,

XVII.2.2.

v případě dílčího kritéria dle XVII.1. písm. b) nabídka s nejvyšším počtem bodů,
přičemž:
a)

2 body získá nabídka účastníka, který ve své nabídce čestně prohlásí, že
kromě významné služby, jíž účastník prokazuje splnění požadavků
zadavatele na technickou kvalifikace dle odst. V.9 ZD, realizoval v uplynulých
4 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení souvisle minimálně 2 roky
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1 další zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování pracovnělékařských
služeb, s tím, že tyto pracovnělékařské služby byly poskytovány také ve
vztahu k pracím kategorie třetí ve smyslu § 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb,,
b)

3 body získá nabídka účastníka, který ve své nabídce čestně prohlásí, že
kromě významné služby, jíž účastník prokazuje splnění požadavků
zadavatele na technickou kvalifikace dle odst. V.9 ZD, realizoval v uplynulých
4 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení souvisle minimálně 2 roky
2 další zakázky (tj. celkem 2 zakázky, každá z nich souvisle min. 2 roky),
jejichž předmětem bylo poskytování pracovnělékařských služeb, s tím, že tyto
pracovnělékařské služby byly poskytovány také ve vztahu k pracím kategorie
třetí ve smyslu § 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb,,

c)

4 body získá nabídka účastníka, který ve své nabídce čestně prohlásí, že
kromě významné služby, jíž účastník prokazuje splnění požadavků
zadavatele na technickou kvalifikace dle odst. V.9 ZD, realizoval v uplynulých
4 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení souvisle minimálně 2 roky
3 další zakázky (tj. celkem 3 zakázky, každá z nich souvisle min. 2 roky),
jejichž předmětem bylo poskytování pracovnělékařských služeb, s tím, že tyto
pracovnělékařské služby byly poskytovány také ve vztahu k pracím kategorie
třetí ve smyslu § 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb,,

d)

5 bodů získá nabídka účastníka, který ve své nabídce čestně prohlásí, že
kromě významné služby, jíž účastník prokazuje splnění požadavků
zadavatele na technickou kvalifikace dle odst. V.9 ZD, realizoval v uplynulých
4 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení souvisle minimálně 2 roky
4 další zakázky (tj. celkem 4 zakázky, každá z nich souvisle min. 2 roky),
jejichž předmětem bylo poskytování pracovnělékařských služeb, s tím, že tyto
pracovnělékařské služby byly poskytovány také ve vztahu k pracím kategorie
třetí ve smyslu § 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Pokud účastník ve své nabídce neprohlásí, že realizoval alespoň 1 další zakázku,
obdrží v rámci tohoto dílčího kritéria hodnocení 1 bod. Za případnou 5. a další
realizovanou zakázku nezíská účastník žádné body navíc.
XVII.3. Nejvýhodnější nabídka v daném dílčím kritériu obdrží 100 bodů a totéž dílčí kritérium
u dalších nabídek bude poměrně (procentuálně) k nejvýhodnějšímu přepočítáno, výpočet
bude proveden následujícím vzorcem:
XVII.3.1.

Pro dílčí hodnotící kritérium dle XVII.1. písm. a) této ZD:
(100 X nabídková cena dle nabídky s nejnižší nabídkovou cenou X váha kritéria) /
nabídková cena dle hodnocené nabídky).

XVII.3.2.

Pro dílčí hodnotící kritérium dle XVII.1. písm. b) této ZD:
(100 X bodová hodnota hodnocené nabídky X váha kritéria) / maximální možná
bodová hodnota).
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XVII.4. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšším počtem bodů v součtu
za obě dvě dílčí hodnotící kritéria.
XVII.5. Pravidla uvedená v tomto čl. XVII se použijí i pro hodnocení předběžných nabídek, pokud
Zadavatel rozhodne o zadání Veřejné zakázky již na základě předběžných nabídek.

XVIII. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
XVIII.1. Účastník je oprávněn dle § 98 ZZVZ písemně žádat o vysvětlení zadávací dokumentace
této Veřejné zakázky.
XVIII.2. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být Zadavateli doručena
nejpozději ve lhůtě stanovené v ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel doporučuje
účastníkům, aby žádost o vysvětlení podávali prostřednictvím e-mailu na adresu kontaktní
osoby Zadavatele.
XVIII.3. Zadavatel poskytne vysvětlení k ZD v souladu s pravidly stanovenými pro poskytování
vysvětlení dle § 98 ZZVZ.
XVIII.4. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu Zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace,
změnu nebo doplnění zadávacích podmínek i bez předchozí písemné žádosti uchazeče.
XVIII.5. Poskytnutí určitých informací může být v souladu s § 36 odst. 8 ZZVZ podmíněno
předchozím uzavřením smlouvy o ochraně důvěrných informací.

XIX. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
XIX.1. Zadavatel vzhledem k charakteru plnění této Veřejné zakázky umožní prohlídku místa
plnění.
XIX.2. Termín prohlídky místa plnění bude stanoven ve výzvě k podání předběžných nabídek.

XX.

PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

XX.1.

Zadavatel se vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého zadávacího
řízení a stanoví následující výhrady:

XX.1.1. právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné lhůtě a za
podmínek vymezených v ZZVZ;
XX.1.2. právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje
deklarované dodavatelem v nabídce;
XX.1.3. právo neposkytovat jakékoliv náhrady nákladů spojených s účastí dodavatelů
v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů, apod.;
XX.1.4. právo neposkytovat v souvislosti se zadávacím řízením žádné platby dodavatelům
spojené s jejich účastí v zadávacím řízení;
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XX.1.5. právo na změnu lhůty pro podání nabídek a termínu prohlídky místa plnění. Případná
změna bude oznámena všem dodavatelům a uveřejněna na profilu Zadavatele.
XX.2.

Zadavatel nepřipouští podání dílčí nabídky.

XX.3.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

XX.4.

V případě rozporu mezi právním předpisem a zadávacími podmínkami má přednost právní
předpis, resp. ZZVZ.

XX.5.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ možnost zrušit zadávací
řízení Veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle ustanovením § 127 ZZVZ.

XX.6.

Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je
opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Účastník
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

XX.7.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

XXI. OSTATNÍ
XXI.1. Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem zadávacího řízení a
Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk.
XXI.2. Veškerá komunikace bude vedena elektronickými prostředky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero nebo e-mailovými
zprávami.
XXI.3. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací
o používání
elektronického
podpisu
jsou
dostupné
na:
https://zakazky.prg.aero/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
XXI.4. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují
za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost
jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Datum

……………………………..
Ing. Jiří Pos v.r.
předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

……………………………..
Ing. Jiří Kraus v.r.
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.
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Nedílnou součást této ZD tvoří následující přílohy:
Příloha A – Krycí list žádosti o účast / předběžné nabídky / nabídky
Příloha B – Čestné prohlášení
Příloha C – Stanovení nabídkové ceny
Příloha D – Vzor smlouvy na plnění Veřejné zakázky
Příloha E – Minimální technické podmínky
Příloha F – Vzor smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním
spojených
Příloha G – Kategorizace pracovních pozic Zadavatele
Příloha H – Odůvodnění postupu dle § 6 odst. 4) Zákona

