Zadávací dokumentace ke zjednodušenému výběrovému řízení na dodávku:

„Dodávky zámečnického zboží“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

I.

II.

III.

VR/0227008672
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
Petra Strádalová Toušková
tel.: 725 757 061
petra.touskova@prg.aero
03. února 2022, do 23:59 hodin. Lhůta pro podání nabídek
vyhotovených v souladu s touto dokumentací je uvedena rovněž na
profilu objednatele na adrese http://zakazky.prg.aero.

I.1

Předmětem plnění jsou dodávky zámečnického zboží, zejména zámků, kování, dveřních zavíračů
a dalších položek z oblasti zámečnictví (dále jen „Zboží“).

I.2

Rozsah plnění: není konkrétně stanoven. Cílem zjednodušeného výběrového řízení je najít dva
(2) smluvní dodavatele, kteří mají široký sortiment zboží v oblasti zámečnictví a mají zájem
dodávat Zboží objednateli v průběhu následujících čtyř (4) let.

I.3

Místo plnění: Letiště Praha, a. s., K letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, terminál Jih, sklad CNL (po-pá
6:00-14:00 hodin), nebo jiné místo v rámci letiště Praha/Ruzyně určené v objednávce.

I.4

Objednatel vzhledem k charakteru plnění této zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

I.5

Předpokládaná doba plnění: po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy (únor/březen 2022 až
únor/březen 2026).
REŽIM ZJEDNODUŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

II.1

Toto zjednodušené 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 zjednodušené výběrového řízení jsou uvedeny v Příloze A tohoto
dokumentu. Pokud není v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, řídí se zjednodušené
výběrové řízení těmito všeobecnými podmínkami.

POŽADAVKY NA DODAVATELE (KVALIFIKACE DODAVATELE)

III.1

Dodavatel musí splňovat následující požadavky související s realizací předmětu plnění:

III.1.1 jeho minimální roční obrat s ohledem na požadovaný předmět plnění zakázky, tj. v oblasti
dodávek zámečnického zboží, zejména zámků, kování, dveřních zavíračů a dalších
položek z oblasti zámečnictví dosahoval minimálně 150.000,- Kč bez DPH za dvě (2)
bezprostředně předcházející účetní období.

III.2

Dodavatel dále musí splňovat následující všeobecné požadavky:

III.2.1 nesmí být v likvidaci;
III.2.2 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.2.3 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zjednodušeného
výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v čestném prohlášení,
které tvoří Přílohu B tohoto dokumentu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

III.2.4 musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.

III.3

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

III.4

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zjednodušeného 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.5

Nad rámec výše uvedených požadavků na dodavatele (kvalifikace dodavatele) jsou dodavatelé
povinni jako nedílnou součást své nabídky učinit:

III.5.1 čestné prohlášení o (ne)existenci střetu zájmů;
III.5.2 čestné prohlášení o skutečnosti, že proti nim a/nebo proti osobám uvedeným pod písm. d)
čestného prohlášení, jež je Přílohou B tohoto dokumentu, bylo/nebylo zahájeno trestní
stíhání pro podezření ze spáchání některého z trestných činů uvedených v předmětném
čestném prohlášení.

IV.

III.6

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

III.7

Objednatel upozorňuje, že realizace této zakázky je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně
a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní opatření objednatele.

POVINNÝ OBSAH NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁNÍ

IV.1 Nabídka dodavatele musí obsahovat následující dokumenty:
IV.1.1 vyplněné a podepsané čestné prohlášení (tj. Přílohu B tohoto dokumentu) dodavatele ve
formátu Pdf,

IV.1.2 vyplněný a podepsaný formulář pro hodnocení nabídek (tj. Přílohu C tohoto dokumentu)
ve formátu Pdf,

IV.1.3 vyplněný a podepsaný návrh rámcového smluvního ujednání (tj. Přílohu D tohoto
dokumentu) ve formátu Pdf.

IV.1.4 vyplněný a podepsaný formulář pro hodnocení hodnoticího kritéria Ostatní (tj. Přílohu E
tohoto dokumentu) ve formátu Pdf.

IV.2 Nabídky musí být doručeny ve stanovené lhůtě a to v elektronické podobě prostřednictvím
mailboxu, a to na adresu: VR0227008672@prg.aero
V.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

V.1

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií:

V.1.1 Roční obratová sleva (výše uvedena v %) – váha 13%,
V.1.2 Dopravné (v Kč bez DPH) – váha 80%,
V.1.2.1 pro objednávky v celkové hodnotě: méně než 500 Kč bez DPH – váha subkritéria
20%,
V.1.2.2 pro objednávky v celkové hodnotě: 500 až 1.000 Kč bez DPH – váha subkritéria 23%,
V.1.2.3 pro objednávky v celkové hodnotě: více než 1.000 Kč bez DPH – váha subkritéria
57%,

V.1.3 Vhodnost spolupráce pro objednatele – váha 5%,
V.1.4 Ostatní – váha 2%.
Ad V.1.1 Za účelem hodnocení dílčího hodnoticího kritéria Roční obratová sleva vyplní dodavatel
v Příloze C tohoto dokumentu, výši nabízené roční obratové slevy v %.
Roční obratová sleva bude počítána za každé období dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců,
počínaje dnem účinnosti rámcového smluvního ujednání. Dodavatel se zaváže poskytnout objednateli
obratovou slevu ve výši [x] % ze součtu všech cen dílčích plnění převzatých objednatelem za toto

období, bude-li tento součet v daném období vyšší než 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)
bez DPH.
Jako nejvhodnější bude v rámci dílčího hodnoticího kritéria Roční obratová sleva hodnocena nabídka
s nejvyšší % hodnotou slevy, jako nejméně vhodná nabídka s nejnižší % hodnotou slevy za použití
vzorce:
(% hodnota slevy hodnocené nabídky / % hodnota slevy nejvhodnější nabídky * 100) * váha dílčího
hodnoticího kritéria, tj. XY = počet bodů.
Ad V.1.2 Za účelem hodnocení dílčího hodnoticího kritéria Dopravné vyplní dodavatel v Příloze C
tohoto dokumentu, výši nabízených cen.
Kritérium Dopravné se rozpadá na tři subkritéria, a každé subkritérium má přiřazenou samostatnou
% váhu. Objednatel nejprve samostatně vyhodnotí tato subkritéria, kde jako nejvhodnější bude v
rámci dílčího hodnoticího subkrikritéria hodnocena nabídka s nejnižší cenou, jako nejméně vhodná
nabídka s nejvyšší cenou za použití vzorce:
(nejvhodnější cena dopravy / cena dopravy hodnocené nabídky * 100) * váha dílčího hodnoticího
subkritéria, tj. XY = počet bodů.
Pro vyhodnocení kritéria Dopravné objednatel převezme počet výsledných bodů z vyhodnocení
subkritérií popsaného výše.
Jako nejvhodnější bude v rámci dílčího hodnoticího kritéria Dopravné hodnocena nabídka
s nejvyšším počtem bodů, jako nejméně vhodná nabídka s nejnižším počtem bodů za použití vzorce:
(počet bodů hodnocené nabídky / počet bodů nejvhodnější nabídky * 100) * váha dílčího hodnotícího
kritéria = počet bodů.
Ad V.1.3 V rámci hodnocení dílčího kritéria Vhodnost spolupráce pro objednatele bude objednatel
hodnotit:
a) Subkritérium 1 – Předchozí spolupráce
-

-

-

-

nejlépe bude hodnocena nabídka dodavatele, který v uplynulých 10 letech před zahájením tohoto
zjednodušeného výběrového řízení realizoval pro objednatele více veřejných zakázek, v rámci
kterých se dodavatel nedopustil pochybení (5 bodů);
lépe bude hodnocen dodavatel, který vady nebo jiné komplikace při plnění smluvních povinností
(např. vady a/nebo nedodělky předmětu plnění, ať už při převzetí plnění nebo v záruční době) byl
schopen operativně, efektivně a ke konečné spokojenosti objednatele odstranit/vyřešit (4 body);
neutrálně bude hodnocena nabídka dodavatele, který v posledních 10 letech před zahájením
tohoto výběrového řízení nebyl ve smluvních vztazích s objednatelem (3 body);
hůře bude hodnocena nabídka dodavatele, který porušoval smlouvu s objednatelem, během
plnění zakázky nedostatečně komunikoval, neřešil pružně problémy vzniklé při plnění smlouvy,
řešil je nevhodným způsobem, zdlouhavě atp., nebo dodavatele, u něhož se problémy s plněním
vyskytovaly opakovaně (2 body);
dodavatele, který se v uplynulých 10 letech před zahájením tohoto zjednodušeného výběrového
řízení dopustil v rámci obchodních vztahů s objednatelem tak závažných pochybení, že byly
uloženy smluvní pokuty, došlo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, nebo musela být
uzavřena dohoda o narovnání z důvodů nespočívajících výhradně na straně objednatele (1 bod).

b) Subkritérium 2 – Kvalita nabídky
-

lépe bude hodnocena nabídka dodavatele, která bude zpracována srozumitelně, přehledně,
strukturovaně, s přiměřenou mírou detailu a která bude obsahovat všechny podstatné náležitosti
a doklady tak, aby mohl objednatel bez dalšího objasňování nabídky posoudit splnění podmínek
účasti dodavatelem a provést hodnocení nabídky, oproti nabídce, která bude zpracována
nesrozumitelně, nepřehledně, nebude strukturovaná, bude zpracována s malou nebo s příliš
velkou mírou detailu, nebude obsahovat všechny podstatné náležitosti a doklady tak, aby mohl
objednatel bez dalšího objasňování nabídky posoudit splnění podmínek účasti dodavatelem a
provést hodnocení nabídky nebo bude obsahovat překlepy, chyby, přepisy apod.

c) Subkritérium 3 - Přístup dodavatele k zjednodušenému výběrovému řízení
-

lépe bude hodnocen dodavatel, který bude v průběhu zjednodušeného výběrového řízení aktivní,
bude v termínech reagovat na výzvy a dotazy, oproti dodavateli, kterého bude nutné upomínat.
Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude poskytovat v rámci řízení příslušnou součinnost
k hladkému a rychlému průběhu řízení, oproti dodavateli, který bude součinnost poskytovat pozdě,

neúplně nebo s obstrukcemi. Lépe bude hodnocena nabídka, kdy dodavatel projevil zájem o
spolupráci se zadavatelem (např. zaslal více informací o své společnosti, nabídl možnosti
spolupráce v dalších oblastech), oproti nabídce která pouze splňuje požadavky zadávací
dokumentace.
d) Subkritérium 4 – Benefit pro objednatele
-

lépe bude hodnocena nabídka dodavatele, která bude zahrnovat další benefity pro objednatele.
Benefitem se v tomto případě rozumí, že dodavatel disponuje veřejně přístupným e-shopem
s nabídkou širokého sortimentu zámečnického zboží včetně jejich cen anebo poskytne objednateli
přístupové údaje k elektronické nabídce zámečnického zboží ve svém portfoliu, kde budou
uvedeny aktuální ceny a specifikace zámečnického zboží. Za účelem hodnocení subkritéria 4
vyplní dodavatel příslušná pole v Příloze C tohoto dokumentu.

Každý odborný člen hodnoticí komise přidělí jednotlivým nabídkám známku ze stupnice 1 – 5, kde 5
je nejlepší hodnocení a 1 nejhorší. Každý člen hodnoticí komise bude hodnotit subkritéria v oblasti
jeho odbornosti. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka, která součtem obdržených
bodů od všech členů komise získala nejvíce bodů, přičemž se pro účely vyhodnocení využije
následující vzorec:
(počet bodů hodnocené nabídky / počet bodů nejvhodnější nabídky * 100) * váha dílčího hodnoticího
kritéria = počet bodů.
Ad V.1.4 Za účelem hodnocení dílčího hodnoticího kritéria Ostatní vyplní dodavatel Přílohu E tohoto
dokumentu, v rámci které jsou popsána dílčí hodnoticí subkritéria.
Jako nejvhodnější bude v rámci dílčího hodnoticího kritéria Ostatní hodnocena nabídka s nejvyšším
celkovým počtem bodů, jako nejméně vhodná nabídka s nejnižším celkovým počtem bodů, přičemž
se pro účely vyhodnocení využije následující vzorec:
(hodnota hodnocené nabídky / hodnota nejvhodnější nabídky * 100) * váha dílčího hodnoticího
kritéria, tj. XY = počet bodů.

VI.

V.2

Celkový počet získaných bodů příslušného dodavatele je dán součtem bodových hodnot
získaných dodavatelem za dílčí kritérium Roční obratová sleva, dílčí kritérium Dopravné, dílčí
kritérium Vhodnost spolupráce pro objednatele a dílčí kritérium Ostatní. Jako nejvhodnější bude
hodnocena nabídka, která získá nejvyšší celkový počet získaných bodů. Ostatní nabídky budou
sestupně seřazeny v pořadí dle celkového počtu získaných bodů.

V.3

Rámcové smluvní ujednání na plnění zakázky bude uzavřeno s dodavateli, kteří se umístili na
prvních dvou místech v pořadí hodnocení nabídek, kteří splní požadavky stanovené v tomto
zjednodušeném výběrovém řízení.

V.4

Oba dodavatelé, s nimiž bude podepsáno rámcové smluvní ujednání, budou dle potřeb
objednatele oslovováni s dílčími poptávkami na jimi uvedené kontaktní údaje. V těchto dílčích
poptávkách bude objednatelem specifikován požadovaný typ a množství Zboží. Dodavatelé
zašlou e-mailem svou nabídku pro danou dílčí poptávku ve stanoveném termínu. Objednatel
následně vyhodnotí ekonomickou výhodnost zaslaných nabídek (tj. zejména s ohledem na
nabídkovou cenu, dostupnost či kvalitu nabízeného zboží) a dodavateli, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako nejvhodnější, bude zaslána objednávka k potvrzení. Objednatel si vyhrazuje
právo nevystavit objednávku na zaslanou nabídku.

V.5

Pokud nebude dodavatelem v daném termínu podána cenová nabídka, bude toto objednatelem
vnímáno tak, že se dodavatel se dílčího poptávkového řízení neúčastní.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ KE ZJEDNODUŠENÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

VI.1 Konec lhůty pro podávání dotazů ke zjednodušenému výběrovému řízení je objednatelem

stanoven na tři pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Do lhůty pro podání dotazů
ke zjednodušenému výběrovému řízení se nepočítá poslední den lhůty pro podání nabídek. V
uvedené lhůtě musí být dotazy doručeny na e-mailovou kontaktní osoby objednatele uvedenou
v záhlaví tohoto dokumentu. 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 mohou být uveřejňovány informace k průběhu zjednodušeného výběrového
řízení a případné změny v podmínkách zjednodušeného výběrového řízení.

OSTATNÍ

VII.

VII.1 Odchylně od všeobecných podmínek zjednodušeného výběrového řízení, které jsou přílohou

tohoto dokumentu (tj. v Příloze A tohoto dokumentu), se v tomto zjednodušeném výběrovém řízení
nevyužije: čl. 15 Registr známých dodavatelů a čl. 16 Podmínky pro vstup do security restricted
area a příloha č. 1 Všeobecných podmínek zjednodušeného výběrového řízení – hlavní
předvídatelné náklady.

VIII.

PŘÍLOHY

VIII.1 Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha A - Všeobecné podmínky zjednodušeného výběrového řízení
Příloha B - Vzor čestného prohlášení dodavatele
Příloha C - Formulář pro nabídky
Příloha D - Vzor rámcového smluvního ujednání
Příloha E - Formulář pro hodnoticí kritérium Ostatní

