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Naše značka/Our Ref. 227008660

Vyřizuje/Responsible: P. Neubergová, 724 888 923

Dne/Date: 09. 12. 2021

Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
Letiště Praha, a. s. (dále jen „Zadavatel“) vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné
zakázce, jejímž předmětem budou dodávky stravenek, volnočasových poukázek a stravenkových karet.
Na předběžnou tržní konzultaci se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o předběžných tržních konzultacích, protože veřejná zakázka
nebude zadána v zadávacím řízení.
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. Pavlína Neubergová, e-mail:
pavlina.neubergova@prg.aero

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 podlimitní sektorové veřejné zakázky s názvem „Dodávky
stravenek, volnočasových poukázek a stravenkových karet“.
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. Samotná účast dodavatelů na předběžné tržní
konzultaci nijak neovlivní možnost dodavatelů účastnit se navazujícího výběrového řízení na tuto
veřejnou zakázku, pokud z jejich strany budou splněny podmínky pro účast v tomto výběrovém řízení.
3. PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Základní charakteristiky předmětu předběžné tržní konzultace a připravované veřejné zakázky jsou
uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy.
4. PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Možnost účastnit se této předběžné tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou zejména všichni
potencionální dodavatelé.
Předběžná tržní konzultace bude vedena s každým účastníkem předběžné tržní konzultace samostatně
formou ústního jednání, a to online prostřednictvím Microsoft Teams. Každý účastník předběžné tržní
konzultace obdrží o známení o času konání jednání a online pozvánku.
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Účastníci předběžné tržní konzultace zašlou Zadavateli prostřednictvím e-mailové adresy:
pavlina.neubergova@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: 16. 12. 2021 do 15:00 hod.
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. PŘEDMĚTEM PŘEDBĚŽNĚ TRŽNÍ KONZULTACE BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI
Účastník předběžné tržní konzultace na úvod jednání předvede svou elektronickou internetovou aplikaci
pro správu stravenkových karet, včetně ukázky jejích základních funkcionalit a předá následně
zástupcům Zadavatele přístupová oprávnění pro vyzkoušení fungování aplikace na demo verzi/
testovací verzi aplikace.
Předmětem předběžné tržní konzultace dále bude:
a)

Šíře služeb a jejich dostupnost, zejména:
•
•
•
•

b)

možnost dodat stravenkové karty a/nebo stravenky a/nebo volnočasové poukázky;
šíře a počet smluvních obchodních partnerů pro nabízené stravenkové karty a/nebo
stravenky a/nebo volnočasové poukázky;
úroveň podpory pro uživatele systému – „Help linka“, e-mail;
možnost bezplatného poskytnutí aplikace pro využívání stravenkové karty;

Funkcionalita systému pro stravenkovou kartu, např.:
•
•
•
•
•
•
•

popis funčnosti systému pro administrátora (nahrávání nároků atp.)
náročnost systému na obsluhu koncovým uživatelem (platí pro stravenkovou kartu);
náročnost systému uchazeče na obsluhu, správu a služby systému pro Zadavatele
(administrátora), možnosti reportingu;
možnost zasílání zpráv uživatelům;
ukázka použití v demo verzi včetně zajištěného přístupu pro 1 uživatele Zadavatele
do této demo verze;
harmonogram implementace systému;
penetrační testy.

c)

Cena – veškeré náklady související s implementací a provozem systému pro stravenkovu
kartu – zejména pak všechny jednorázové náklady spojené se zprovozněním systému
(např. nákup a provoz licence, školení atp.) a všechny další predikovatelné průběžné platby
(např. provize, poplatky, maintenance), bezúplatné poskytování služeb systému.

d)

Konzultace k nastavení smluvních (obchodních) podmínek.

e)

Konzultace k nastavení způsobu hodnocení nabídek ve výběrovém řízení.

f)

Konzultace k nastavení podmínek kvalifikace:
•

sdělení parametrů referenčních zakázek zájemce o předběžnou tržní konzultaci.
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g)

Uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání v zadávacích podmíkách (sociální,
environmentální a inovativní aspekty).

6. PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Příloha č. 1 – Základní charakteristika předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 2 – Vyjádření účastníka v předběžné tržní konzultaci

Ing. Pavlína Neubergová v. r.
Strategický nákupčí – vedoucí týmu
Letiště Praha, a. s.

