Verze 03/2021

Vyřizuje/Responsible: Jan Stefurak

Dne/Date: 2. 2. 2022

Výzva k osobní účasti v předběžné tržní konzultaci
Letiště Praha, a. s. (dále jen „Zadavatel“) v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhlašuje předběžnou
tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce, jejímž předmětem bude provádění denních, nočních
a průběžných úklidových prací, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid
chodníků a dalších pomocných manipulační prací v objektech Terminálu 1 a v dalších objektech areálu
letiště Praha/Ruzyně s názvem „Úklid a čištění objektů Terminálu 1 a dalších v areálu letiště
Praha/Ruzyně“.
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:

Jan Stefurak, e-mail: jan.stefurak@prg.aero

Zadavatel Vás tímto vyzývá k účasti v předběžné tržní konzultaci.
2. ÚČEL PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Účelem této předběžné tržní konzultace je ústní formou informovat dodavatele:
•

o záměru uveřejnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku,

•

o použitých hodnoticích kritériích a způsobu jejich hodnocení,

•

o plánovaném průběhu zadávacího řízení (dvouobálková metoda hodnocení),

•

o stěžejních sankcích aplikovatelných dle smlouvy.

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.
Informace vzešlé z předběžné tržní konzultace budou v souladu s požadavky ZZVZ a v zákonem
stanoveném rozsahu označeny v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky. Samotná účast
dodavatelů na předběžné tržní konzultaci nijak neovlivní možnost dodavatelů účastnit se navazujícího
zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, pokud z jejich strany budou splněny podmínky pro účast
v tomto zadávacím řízení.
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3. PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Předmětem předběžné tržní konzultace je informovat dodavatele o připravované veřejné zakázce na
úklidové služby pro zadavatele, tj. řádné a důsledné provádění denních, nočních a průběžných
úklidových prací, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a dalších
pomocných manipulačních prací v objektech Terminálu 1 a v dalších objektech areálu letiště
Praha/Ruzyně, a to na základě rámcové smlouvy.
4. PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Možnost účastnit se této předběžné tržní konzultace je otevřená. Účastnit se mohou všichni
potencionální dodavatelé.
Předběžná tržní konzultace bude vedena ústně prezenční formou, a to dne 9. 2. 2022 v době od 10:00
do 12:00 v prostorách kongresového sálu ve spojovacím objektu Letiště Praha (viz příloha č. 1 tohoto
dokumentu).
Parkování bude umožněno na veřejném parkovišti (P1 Express) před budovou Terminálu 1. Po
skončení meetingu bude umožněn zdarma odjezd za pomoci jednorázové karty.
S ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření žádáme dodavatele:
•

o dodržení a zajištění ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor
nebo obdobný prostředek,

•

o neúčast na meetingu v případě, že osoba dodavatele trpí onemocněním covid-19, nařízenou
karanténou nebo vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na platná hygienická opatření se meetingu může účastnit pouze
a maximálně jedna osoba vždy za jednoho dodavatele.
Účastníci předběžné tržní konzultace zašlou Zadavateli prostřednictvím e-mailové adresy:
jan.stefurak@prg.aero potvrzení své účasti na prezenčním meetingu, a to nejpozději do 7. 2. 2022
včetně.
5. PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI
Příloha č. 1 – Mapa konání předběžných tržních konzultací

Jan Stefurak
Strategický nákupčí
Letiště Praha, a. s.

