POPTÁVKA
„Ubytování cestujících v případě provozních nepravidelností“
Číslo poptávky: 0424001833
Obchodní firma: Czech Airlines Handling, a.s.
se sídlem:
Praha 6, Aviatická 1017/2 PSČ 160 08,
IČO:
256 74 285,
DIČ:
CZ699003361,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17139,
(dále jen jako „CSAH“ nebo „Zadavatel“).
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 je zajištění ubytování cestujících v případě provozních nepravidelností na základě předložených
voucherů:
Základní požadavky:
1. klasifikace hotelu dle Hotelstars *** a více
2. rychlá dostupnost Z a NA Letiště Václava Havla
3. recepce H24
4. snídaně
5. maximální cena za pokoj včetně snídaně a vč. všech poplatků (např. místních):
- jednolůžkové: 2 900,-Kč/noc
- dvoulůžkové: 3 500,- Kč/noc

-

Výhody hotelu:
1. možnost stravování – oběd a večeře
2. možnost zajištění hromadné dopravy pro cestující ze strany hotelu pro 30 a více osob
3. možnost denního pobytu
4. možnost pobytu se zvířetem

II. Doba plnění zakázky
Smlouva na zajištění ubytování bude uzavřena na 2 roky.
Předpokládaná doba zahájení plnění je začátkem roku 2018.
III.

Požadavky na dodavatele
Dodavatel současně s nabídkou zašle následující doklady:
a)
Doklady prokazující oprávnění k podnikání dle předmětu poptávkového řízení.
b)
Vyplněnou a podepsanou přílohu č. 1 této poptávky – vzor smlouvy na zajištění ubytování.
c)
Zpracovanou nabídku dle č. IV této poptávky.
Dodavatel umožní Zadavateli v případě zájmu prohlídku hotelu.

IV. Požadavky na zpracování nabídky
A. CSAH požaduje předložení celkových cen, tzn. cen vč. všech poplatků (např. místních, atd.) a vč. snídaně
za:

jednolůžkové pokoje/noc

dvoulůžkové pokoje/noc
dodavatel může nabídnout pokoje v různých kategoriích dle členění hotelu
B.

Dále ČSAH požaduje předložení cen za:

zpoplatněné služby (např. parking, čistírna, pobyt se zvířetem, apod.)

C.

Dodavatel je povinen uvést ve své nabídce výhody dle č. I této poptávky, které je schopen zajistit a v jakém
rozsahu. Zadavatel však upozorňuje Uchazeče, že se jedná pouze o informativní charakter a nebude mít vliv
při výběru dodavatele v poptávkovém řízení (bude například zohledněno při objednávání ubytování v případě,
že bude s Uchazečem podepsaná smlouva).

Dodavatel je povinen uvést ceny 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.
Svým podpisem stvrzuje dodavatel souhlas s trváním platnosti nabídky do 31. 5. 2018.
Dodavatel předkládá svoji nabídku bezplatně, z předložené nabídky nemůže uplatňovat vůči CSAH žádné nároky.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.
V. Smluvní parametry
V případě rozhodnutí o uzavření smlouvy bude s vítězným dodavatelem uzavřena Smlouva na zajištění ubytování.
Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury do sídla CSAH.
Dodavatel odpovídá za škody způsobené CSAH nebo třetí osobě.
Délka kontraktu: dva (2) roky.
CSAH 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. Lhůta podávání nabídek
Nabídky je možno zasílat na e-mailovou adresu: VR0424001833@cah.cz
Nebude-li nabídka zasána na výše uvedenou adresu, bude vyřazena z hodnocení.
Lhůta pro podání nabídek: do 7. 2. 2018, 10:00 hod.
VII. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dvoukolově:
V 1. kole budou nabídky posuzovány z hlediska splnění základních požadavků dle čl. I této poptávky.
Ve 2. kole budou nabídky hodnoceny dle dojezdové vzdálenosti Z a NA Letiště Václava Havla.
- dojezdová vzdálenost bude měřena internetovou mapovou aplikací - Mapy Google. Hodnocena bude dojezdová
vzdálenost v km (vždy se bude hodnotit nejkratší varianta v km) z adresy: Aviatická, 161 08 Praha 6 do adresy
místa hotelu.
Smlouva na zajištění ubytování bude uzavřena s maximálně 10 hotely, které splní základní požadavky a jejichž
dojezdová vzdálenost bude Z a NA Letiště Václava Havla nejkratší.
CSAH si vyhrazuje právo nereagovat na žádnou z nabídek. CSAH vzniká na základě obdržených nabídek pouze
právo, nikoliv povinnost odběru předmětu plnění dle této poptávky.
CSAH si vyhrazuje právo jednat o nabídkách s dodavateli, jejichž nabídky byly hodnoceny. Případné jednání proběhne
po kontrole úplnosti a vyhodnocení všech nabídek.
CSAH si vyhrazuje právo vést případné jednání o nabídkách s každým dodavatelem samostatně nebo se všemi
dodavateli společně. Způsob a formu jednání oznámí CSAH všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny.
VIII. Dodatečné informace k poptávkovému řízení
Kontaktní osoba: Ing. Martina Kašparová, tel: +420 220 111 931.
Dotazy je nutno zasílat elektronicky na adresu: martina.kasparova@cah.cz a zároveň v kopii na
pavlina.neubergova@cah.cz. Na telefonické dotazy nebude brán zřetel.
VIII. Seznam příloh
Příloha č. 1: Vzor smlouvy na zajištění ubytování
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