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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“).
Kontaktní osoba Zadavatele

I.2.

I.2.1. Pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky (jak je definována níže) je Zadavatelem
stanovena následující kontaktní osoba:
Ing. Martina Kašparová
e-mail: martina.kasparova@prg.aero
Zadavatel upozorňuje na nový
https://zakazky.prg.aero/vz00002646

I.3.

odkaz

pro

podání

finálních

nabídek:

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
II.1.

Zadávací řízení veřejné zakázky vedené pod názvem „Zajištění osobních ochranných
pracovních prostředků pro Letiště Praha“ bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení
zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 8. 1. 2020. Veřejná zakázka byla ve
Věstníku veřejných zakázek uveřejněna dne 13. 1. 2020 pod evidenčním číslem:
Z2020-000783.

II.2.

K zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, je umožněn neomezený dálkový přístup na
profilu Zadavatele na adrese: https://zakazky.prg.aero/vz00001894 (dále jen „ZD“).

III. VÝZVA K PODÁNÍ FINÁLNÍ NABÍDKY
III.1. Zadavatel v souladu s § 61 odst. 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyzývá účastníky zadávacího řízení k podání
finální nabídky v části zakázky A, která bude splňovat náležitosti dle této výzvy a ZD.
III.2. Zadavatel nebude snižovat počet účastníků podle § 111 ZZVZ.
III.3. Finální nabídka musí splňovat Minimální technické podmínky, které jsou v souladu s § 61
odst. 4 ZZVZ, článkem III.3.1 ZD a přílohou E ZD.

IV.

NÁLEŽITOSTI FINÁLNÍ NABÍDKY, JEJÍ ČLENĚNÍ A OBSAH
IV.1.

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. ZZVZ, že finální nabídky
se předkládají pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero/.

IV.2. Zadavatel doporučuje, aby finální nabídka byla zpracována v souladu s níže uvedenými
doporučeními Zadavatele na formální úpravu, strukturu a obsah finální nabídky:
IV.2.1. Finální nabídka bude předložena v českém jazyce (není-li u konkrétního dokladu v ZD
výslovně uvedeno jinak); ve formátu, který nelze dodatečně upravit (např. ve formátu
PDF apod.);

IV.2.2. Zadavatel žádá, aby dodavatel předložil svou finální nabídku rovněž v otevřeném
strojově čitelném formátu, a to ve formátech *.doc a *.xls, popřípadě v jiném formátu,
který umožňuje kopírování a úpravy obsahu dokumentu;
IV.3. Zadavatel doporučuje, aby finální nabídka byla předložena v následující struktuře:
IV.3.1. krycí list finální nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze A ZD,
IV.3.2. obsah finální nabídky,
IV.3.3. doplněná příloha C ZD – stanovení nabídkové ceny pro část zakázky A,
- do přílohy je účastník povinen doplnit šedivě podbarvená políčka tj. „Nabízený produkt
– název / popis produktu včetně specifikace“, „Cena za MJ bez DPH“ a „Nabízené
velikosti“
IV.3.4. doplněná příloha D1 ZD - návrh smlouvy pro část zakázky A,
IV.3.5. vyplněná příloha G ZD – protokol pro porovnání vzorků pro část zakázky A,
- do přílohy je účastník povinen doplnit šedivě podbarvená políčka
IV.3.6. doplněná příloha H ZD – čestné prohlášení účastníka pro část zakázky A,
IV.3.7. 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,
IV.3.8. ostatní dokumenty, které Zadavatel v rámci ZD požaduje předložit jako součást finální
nabídky účastníka.
IV.4.

Další požadavky Zadavatele na finální nabídku

IV.4.1.

Finální vizuální návrh nabízených montérkových souprav ve formátu Pdf. nebo
prezentace. Detailní vizuální návrh bude zpracován pro všechny části oděvu a bude
obsahovat grafické vyobrazení nabízených montérkových souprav, tak jak je
Zadavatelem vyžadováno, tj. s uvedením uspořádaní barev v požadované třídě
viditelnosti, včetně uvedení materiálového složení atd., tak jak bylo dohodnuto na
jednání o předběžných nabídkách.

IV.4.2.

Nové vzorky: kus materiálu/látky – musí odpovídat materiálovému složení
uvedenému ve finálním vizuálním návrhu a současně musí být obě látky (základní a
HiVis) k sobě sešité, aby mohl Zadavatel hodnotit kvalitu provedení švů dle Přílohy F
ZD.
Dodané vzorky budou sloužit pro hodnocení. Účastník je povinen označit soubor
vzorků názvem nebo jinou identifikací účastníka a každou položku číslem položky a
názvem pro lepší identifikaci.
Nové vzorky musí být dodány nejpozději do termínu pro podání finální nabídky,
uvedeného na profilu Zadavatele na adrese http://zakazky.prg.aero. Adresa pro
doručení vzorků je: Podatelna, Budova APC, Jana Kašpara 1069/1,161 00 Praha 6,
každý pracovní den v době od 8:30 – 12:00 hod.

V. POŽADAVKY NA STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY VE FINÁLNÍ NABÍDCE
V.1.

Stanovení nabídkové ceny

V.1.1. Účastník je povinen stanovit v rámci nabídky celkovou nabídkovou cenu za celý
vymezený předmět této Veřejné zakázky (popř. její části nebo částí), v souladu s touto
ZD, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH.
V.1.2. Celková nabídková cena musí být ze strany účastníka zpracována jako nejvýše
přípustná, nepřekročitelná a platná po dobu realizace Veřejné zakázky.
V.1.3. Nabídková cena bude uvedena v příloze C ZD. 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.
V.2.

Náležitosti nabídkové ceny

V.2.1. 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.
V.3.

Podmínky překročení nabídkové ceny

V.3.1. 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.

VI.

LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ FINÁLNÍCH NABÍDEK
VI.1.

Lhůta pro podání finálních nabídek

VI.1.1. Lhůta pro podání finálních nabídek uplyne dne 17. 1. 2022 ve 12:00 hod.
VI.1.2. Na finální nabídky doručené Zadavateli po uplynutí lhůty pro podání finálních nabídek
bude pohlíženo jako by nebyly podány.
VI.2.

Forma a způsob podání finálních nabídek

VI.2.1. Finální nabídky je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání předběžných
nabídek, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero/.
VI.2.2. Dodavatel odpovídá za doručení finální nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.
VI.2.3. Doporučujeme vkládat finální nabídku do aplikace v dostatečném předstihu, aby bylo
možné včas vyřešit případné technické problémy.

VII.

HODNOCENÍ FINÁLNÍCH NABÍDEK
VII.1.

Finální nabídky budou hodnoceny podle § 114 odst. 2 ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti, a to způsobem uvedeným dále v ZD.

VII.2.

Zadavatel uzavře rámcovou kupní smlouvu na část zakázky A) montérkové soupravy s
jedním dodavatelem.

VII.3.

Zadavatel níže stanovuje kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých
kritériích a váhu mezi kritérii.

VII.4.

Základním kritériem hodnocení nabídek pro část zakázky A) tohoto výběrového řízení je
ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky účastníků budou hodnoceny podle dílčích kritérií:
a) Celková nabídková cena bez DPH dle přílohy C ZD váha 60 %
b) Kvalita nabídnutých vzorků dle přílohy C ZD váha 40 %
ad a) Při hodnocení kritéria Celková nabídková cena bez DPH bude nabídka s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou bez DPH hodnocena jako nejvýhodnější a nabídka s nejvyšší
celkovou nabídkovou cenou bez DPH jako nejméně vhodná. Pro hodnocení kritéria
Celková nabídková cena bez DPH se využije následující vzorec:
(nejnižší celková nabídková cena bez DPH/celková nabídková cena hodnocená bez DPH
* 100) * váha kritéria = ekonomická výhodnost daného kritéria.
ad b) Při hodnocení kritéria Kvalita nabídnutých vzorků bude hodnocena kvalita
nabídnutých vzorků vyčleněných v příloze C ZD. Jako nejlépe hodnocené vzorky budou ty,
které se nejvíce svou specifikací a požadavky přiblíží předmětu poptávanému v tomto
výběrovém řízení. Hodnocení bude provedeno v souladu s principy uvedenými v příloze F
ZD, přičemž účastník je povinen vyplnit přílohu G ZD (je-li to v dané části zakázky
vyžadováno). Pro hodnocení kritéria Kvalita nabídnutých vzorků se využije následující
vzorec:
(počet bodů hodnocené nabídky / počet bodů nejvhodnější nabídky * 100) * váha kritéria =
ekonomická výhodnost daného kritéria.

VII.5.

Pořadí finálních nabídek bude stanoveno na základě celkového součtu bodů
(ekonomických výhodností) dílčích hodnotících kritérií uvedených v čl.VII.4, přičemž finální
nabídka s nejvyšším bodovým součtem bude hodnocena jako nejvhodnější a finální
nabídka s nejnižším bodovým součtem jako nejméně vhodná.

VII.6.

Hodnocení nabídek provede Zadavatelem stanovená komise.

VIII. OSTATNÍ
VIII.1. Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem zadávacího řízení a
Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk.
VIII.2. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v
průběhu zadávacího řízení jinak.
VIII.3. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
VIII.4. 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
VIII.5. 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.

VIII.6. Pro vyloučení pochybností pojem „předběžná nabídka“ zahrnuje v této výzvě i upravenou
předběžnou nabídku.
Nedílnou součást této výzvy tvoří následující aktualizované a nové přílohy ZD uveřejněné na
adrese: https://zakazky.prg.aero/vz00002646
Příloha A – Krycí list k podání finálních nabídek
Příloha C – Stanovené nabídkové ceny pro část zakázky A)
Příloha D1 – Vzor smlouvy na plnění Veřejné zakázky část A)
Příloha F – Hodnocení kvality vybraných vzorků
Příloha G – Protokol pro porovnání vzorků
Příloha H – Čestné prohlášení účastníka – nová příloha ZD
Aktualizace příloh ZD spočívá pouze ve formálním zjednodušení tak, aby se vztahovaly jen na část
zakázky A) montérkové soupravy, které se týká tato výzva. V porovnání s předchozí poslední výzvou
k podání předběžných nabídek došlo k úpravě/změně:
Zadavatel nově požaduje předložit od dodavatele čestné prohlášení dle vzoru Přílohy H, ve kterém se
dodavatel mimo jiné zaváže k ušití a certifikaci vzorku, bude-li jeho nabídka vyhodnocena jako první v
pořadí.
- rozpětí materiálového složení u pol. č. 1 pracovní bunda LP zimní (klasická) varianta bez
kovových prvků – původně bylo stanoveno: pevnost u základní látky min. 245 g/m 2 a u HiVis látky
min. 245 g/m2, nově nastaveno: pevnost u základní látky 240 – 270 g/m2 a u HiVis látky 240 - 270
g/m2.
- rozpětí materiálového složení u pol. č. 2 pracovní kalhoty s laclem LP zimní (klasická) varianta
bez kovových prvků – původně bylo stanoveno: pevnost min. 245 g/m2, nově nastaveno: pevnost
240 – 270 g/m2.
Současně je odchylně od výzvy k podání předběžných nabídek Zadavatelem požadováno dodání
nových vzorků – blíže viz odst. IV.4.2 této výzvy.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že v rámci hodnocení kvality vybraných vzorků – u
vlastnosti volnost pohybu dle Přílohy F ZD bude všem dodavatelům automaticky přiděleno
maximální množství bodů (3 body). Zadavatel rozhodl, že z důvodu menší časové náročnosti a
menších prvotních nákladů, je předložení vzorku kompletní montérkové soupravy nahrazeno
požadavkem na předložení kusu látky/materiálu (viz čl. IV.4.2 této výzvy), a tak tuto vlastnost v
rámci dílčího kritéria Kvalita nabídnutých vzorků není možné objektivně vyhodnotit.

Datum 17. 12. 2021
podepsal Ing.
Ing. Martina Digitálně
Martina Kašparová
2021.12.17
Kašparová Datum:
10:25:16 +01'00'

…………………….
Ing. Martina Kašparová
člen komise

…………………….
Mgr. David Čada
člen komise

