POPTÁVKA
„Dodávky opakovatelně uzavíratelných sáčků na tekutiny a gely pro cestující“
Číslo poptávky: 0224003952
Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.
se sídlem:
Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00
IČO:
282 44 532
DIČ:
CZ699003361
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003
(dále jen jako „LP“).
Tato poptávka není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
I.

Vymezení předmětu poptávky

Předmětem plnění jsou dodávky sáčků dle specifikace uvedené níže na základě samostatných objednávek:
Transparentní sáček - 15x22cm - 40 mic (v objemu max. 1 litr), opakovatelně uzavíratelný (zavírací lišta).
V celkovém předpokládaném množství 1.600.000 ks.
Dodávky sáčků realizovat vlastní přepravou, nikoliv logistikou či přepravní společností a to na letiště
Praha/Ruzyně dle této specifikace:
a) nákladová rampa Terminál 1,
dispečink Bezpečnostní kontroly, č. dveří 0173
na tuto rampu je vjezd umožněn prostřednictvím vrátnice č. 11

-

b) odletová hala Terminálu 2
nutno dodávat menším vozidlem, omezená hmotnost vozidla pro vjezd je max. 3,5 t
přepážka Bezpečnostní kontroly umístěná v odletové hale
vždy je třeba volat předem na tel. 220 11 8505 či 220 11 8544
vjezd je umožněn na 15 minutové parkoviště (do 15 min. zdarma), následně je parkování na tomto místě
zpoplatněno dle platného ceníku dostupného na webových stránkách www.prg.aero.
Dodávky na jednotlivá místa budou probíhat vždy dle místa určeného v Objednávce.
Předběžný odhad jednotlivých dílčích týdenních dodávek je 20 000 ks, množství bude upřesněno vždy v
objednávce.
Dodavatelé podávají nabídku do termínu uvedeného níže.
II.
1.
2.

Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku či do vyčerpání částky 400 000 Kč bez DPH, dle toho, která z variant nastane
dříve.
Předpokládaná doba zahájení plnění je začátek 1. kvartálu 2018 (přibližný termín první dodávky je přelom měsíce
ledna/února 2018).
III.

1.

Doba plnění zakázky

Požadavky na Dodavatele

Dodavatel současně s nabídkou zašle následující doklady:
a)
b)

Doklady prokazující oprávnění k podnikání dle předmětu poptávkového řízení.
Vyplněnou a podepsanou přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této poptávky.

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LP požaduje sdělení konečné ceny, tzn. ceny včetně dopravy a balení, a to vyplněním přílohy č. 1 této poptávky a
přílohy č. 2 Rámcového smluvního ujednání. Dodavatel je povinen uvést cenu bez DPH.
Dodavatel v nabídce uvede identifikační údaje (obchodní firmu, sídlo, IČO), kontaktní osobu a nabídkovou cenu.
Současně k nabídce přiloží doklady dle č. III této poptávky.
Dodavatel odpovídá za úplnost celého předmětu poptávky v rozsahu cenové kalkulace, se zahrnutím veškerých
nákladů spojených s jeho úplným plněním.
Dodavatel ve své nabídce uvede, zda již není dodavatelem pro LP či jakoukoliv jinou koncernovou společnost patřící
do skupiny Českého Aeroholdingu, a.s
Svým podpisem stvrzuje dodavatel souhlas s trváním platnosti nabídky do 31.05.2018.
Dodavatel předkládá svoji nabídku bezplatně, z předložené nabídky nemůže uplatňovat vůči LP žádné nároky.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.
V.

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

Lhůta podávání nabídek

Nabídky je možno zasílat na e-mailovou adresu: VR0224003952@cah.cz
Nebude-li nabídka zasána na výše uvedenou adresu, bude vyřazena z hodnocení.
Lhůta pro podání nabídek: do 11.01.2018, 10:00 hod.

VII.

1.

Smluvní parametry

V případě rozhodnutí o uzavření smlouvy bude s vítězným dodavatelem uzavřeno Rámcové smluvní ujednání na
dodávky sáčků.
Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury do sídla LP.
Dodavatel odpovídá za škody způsobené LP nebo třetí osobě.
Délka kontraktu: na dobu jednoho (1) roku či do vyčerpání částky 400 000 Kč bez DPH, dle toho, která z variant nastane
dříve.
LP je oprávněno kdykoli ukončit jednání o poptávce a o uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu, či bez existence
spravedlivého důvodu, aniž by tím dodavateli vznikla jakákoli práva, a i tehdy, pokud se uzavření smlouvy jeví jako
vysoce pravděpodobné. Pro tento případ dodavatel podáním nabídky souhlasí s tím, že ustanovení § 1729
Občanského zákoníku se pro účely poptávky a uzavírání smlouvy s dodavatelem nepoužije.
VI.

1.
2.
3.

Požadavky na zpracování nabídky

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle výše nabídnuté ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější bude stanovena
nabídka s nejnižší cenou.
LP si vyhrazuje právo nereagovat na žádnou z nabídek. LP vzniká na základě obdržených nabídek pouze právo,
nikoliv povinnost odběru předmětu plnění dle této poptávky.
LP si vyhrazuje právo jednat o nabídkách s dodavateli, jejichž nabídky byly hodnoceny. Případné jednání proběhne
po kontrole úplnosti a vyhodnocení všech nabídek.
LP si vyhrazuje právo vést případné jednání o nabídkách s každým dodavatelem samostatně nebo se všemi
dodavateli společně. Způsob a formu jednání oznámí LP všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny.
Podáním nabídky dává dodavatel souhlas s tím, že v případě, že bude jednáno o nabídkové ceně a jeho nabídka
bude obsahovat pro LP nejvýhodnější nabídkovou cenu, může být tento údaj sdělen ostatním dodavatelům, jejichž
nabídky byly hodnoceny.
VIII.

Dodatečné informace k poptávkovému řízení

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Nemečková, tel: +420 220 113 914.
Dotazy je nutno zasílat elektronicky na adresu: veronika.nemeckova@cah.cz
pavlina.neubergova@cah.cz.Na telefonické dotazy nebude brán zřetel.
IX.
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

a

zároveň

v kopii

na

Seznam příloh
Cenová nabídka
Rámcové smluvní ujednání

Ing.
Veronika
Nemečková

Digitálně podepsal Ing. Veronika
Nemečková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-24821993,
o=Český Aeroholding, a.s. [IČ
24821993], ou=90692, cn=Ing.
Veronika Nemečková, sn=Nemečková,
givenName=Veronika,
serialNumber=P519659,
title=strategický nákupčí/ Stratig Buyer
Datum: 2018.01.02 14:32:00 +01'00'

