ZADÁVACÍ PODMÍNKY
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Předmět zakázky:
Nákup malých osobních elektromobilů
Ev. číslo zakázky:
0227008636

Zadavatel zakázky:
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
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ZADAVATEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

I.

I.1

Zadavatel

Letiště Praha, a. s. (dále jen „zadavatel“) je společností, která je provozovatelem nejvýznamnějšího
mezinárodního letiště v České republice a zároveň sdružuje společnosti působící v oblasti letecké přepravy
a souvisejících pozemních službách v prostoru mezinárodního letiště Praha/Ruzyně.
Zadavatel ve své činnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro
civilní letectví, společností Řízení letového provozu České republiky, s. p., leteckými dopravci, orgány veřejné
správy v sektoru letectví i mimo něj, ostatními uživateli letiště a s hlavním městem Praha a obcemi ležícími
v jeho blízkosti.

I.2

Základní údaje o zadavateli

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápise v OR:

I.3

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba pro toto výběrové řízení:
Telefon:
e-mail:
el. profil zadavatele:

I.4

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532
CZ699003361 (do 31.12. 2013 číslo CZ 282 44 532)
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Martin Pernica
702 255 463
martin.pernica@prg.aero
http://zakazky.prg.aero

Režim výběrového řízení

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.
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.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

II.

II.1

Popis předmětu plnění

Předmětem tohoto výběrového řízení je výběr dodavatele na dodávku malých osobních elektromobilů
s dílčími odběry:

deset (10) kusů elektromobilů v roce 2022, s dodáním v co nejkratší době, nejpozději do osmi (8)
měsíců od doručení Objednávky Dodavateli,

pět (5) kusů elektromobilů v prosinci 2022,

opce na dalších deset (10) kusů elektromobilů v roce 2023. Kupující si vyhrazuje právo opci
nevyužít nebo využít jen částečně.
Maximální limit plnění nepřekročí částku podlimitního řízení, tj. 10 000 000 Kč bez DPH. Plnění bude
poskytnuto včetně dopravy do místa plnění, spolu s poskytováním servisních služeb a zajištěním dodávek
náhradních dílů, a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzoru rámcové kupní smlouvy, smlouvy o
poskytování servisních služeb a zajištění dodávek náhradních dílů, a jejich přílohách.
Rozsah plnění: Bližší specifikace požadovaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny v technické
specifikaci předmětu plnění v příloze tohoto dokumentu (Příloha E).
Objednatel upozorňuje, že předmět Smlouvy může být spolufinancován z některého z dotačních programů.

Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s dodavatelem, který splní požadavky stanovené v tomto
výběrovém řízení.

II.2

Místo plnění
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Areál letiště Praha/Ruzyně, 160 08 Praha 6, Správa vozového parku, vjezd vrátnicí č.1

II.3

Předpokládaná doba plnění

Po dobu tří let od podpisu smlouvy. Servisní služby budou poskytovány po dobu 8 let.
III.

SECURITY RESTRICTED AREA

Nevyužije se.
yužije se.užije se.ého řízení, které jsou přílohou tohoto dokumentu.
IV.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel vzhledem k charakteru plnění této zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

V.

POŽADAVKY NA DODAVATELE (KVALIFIKACE DODAVATELE)

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

V.1

Požadavky související s realizací předmětu plnění

Dodavatel musí splňovat následující požadavky související s realizací předmětu plnění:
a) musí být autorizován pro prodej a servis elektrických vozů výrobcem/distributorem nabízených vozidel.

V.2

Všeobecné požadavky na dodavatele

Dodavatel dále musí splňovat následující všeobecné požadavky:
a) nesmí být v likvidaci;
b) 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;
c) 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;
d) musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.

V.3

Ověření kvalifikace zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení vyzvat dodavatele k prokázání
skutečností uvedených v čestném prohlášení dodavatele, a to k předložení dokumentů prokazujících
uvedené skutečnosti. Uvedení nepravdivých informací v čestném prohlášení může vést k zápisu dodavatele
do zadavatelova interního rejstříku osob se zákazem plnění jeho zakázek (tzv. „blacklist“).
Dodavatelé mohou být vyzváni k předložení zejména těchto dokumentů:
 prosté kopie certifikátu nebo jiný doklad prokazující splnění tohoto požadavku (ve vztahu k bodu V. 1 a).

VI.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A TRESTNÍM STÍHÁNÍ

Dodavatelé jsou povinni jako nedílnou součást své nabídky učinit čestné prohlášení, které tvoří přílohu tohoto
dokumentu, a to o níže uvedených skutečnostech:
a) o (ne)existenci střetu zájmů;
b) 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.

VII.

POVINNÝ OBSAH NABÍDEK

Nabídka dodavatele musí obsahovat následující doklady (některé z nich viz přílohy tohoto dokumentu):
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 vyplněné čestné prohlášení dodavatele ve formátu docx (případně i pdf),
 vyplněný návrh rámcové kupní smlouvy a smlouvy o poskytování servisních služeb a zajištění dodávek
náhradních dílů ve formátu docx (případně i pdf),
 vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny; Nabídková cena bude rovněž vložena ve formátu xlsx.,
 vyplněný formulář – Rozpad ceny,
 vyplněná příloha E - Minimální technická specifikace malých osobních elektromobilů.

VIII.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu s touto dokumentací je uvedena na profilu zadavatele na
adrese http://zakazky.prg.aero.
Nabídky musí být doručeny ve stanovené lhůtě, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, na adrese http://zakazky.prg.aero.

IX.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH).
Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako
nejvhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou jako nejméně vhodná.
Po posouzení a vyhodnocení nabídek může být uskutečněna elektronická aukce a/nebo jednání o
nabídkách. Podmínky konání elektronické aukce a jednání o nabídkách jsou uvedeny ve všeobecných
podmínkách výběrového řízení v příloze tohoto dokumentu.
X.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Konec lhůty pro podávání dotazů k výběrovému řízení je zadavatelem stanoven na tři pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek, resp. třetí pracovní den před uplynutím lhůty pro podání nabídek do
16:00 hodin. Do lhůty pro podání dotazů k výběrovému řízení se nepočítá poslední den lhůty pro podání
nabídek. V uvedené lhůtě musí být dotazy doručeny zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK. Zadavatel si vyhrazuje právo na opožděně podané dotazy nereagovat.
Zadavatel 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.

XI.

OSTATNÍ

Nevyužije se.
XII.

PŘÍLOHY

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 – Rámcová kupní smlouva
 Příloha E – Minimální technická specifikace malých osobních elektromobilů
 Příloha F – Vzor smlouvy o poskytování servisních služeb a zajištění dodávek náhradních dílů
 Příloha G – Rozpad ceny

Letiště Praha, a. s.
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