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REKLAMNÍ AGENTURA
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K NADLIMITNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Ev. č. zakázky:
Číslo spisu:
Profil Zadavatele:

Z2017-024718
0224003697
https://zakazky.cah.cz/
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
I.1.

Identifikace zadavatele
Letiště Praha, a. s.
sídlo:
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
IČO:
282 44 532
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
(dále jen „zadavatel“).

I.2.

Kontaktní osoba Zadavatele
I.2.1.
Pro účely zadávacího řízení Veřejné zakázky (jak je definována níže)
je Zadavatelem stanovena následující kontaktní osoba:
Ing. Pavlína Neubergová
e-mail: pavlina.neubergova@cah.cz
I.2.2.

Adresa pro zasílání písemností:

Český Aeroholding, a.s., Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
II.1.

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vztahující se k zadávacímu řízení veřejné zakázky
vedené pod názvem „Reklamní agentura“ (dále jen „Veřejná zakázka“), byla zveřejněna
ve věstníku veřejných zakázek dne 11.09.2017 pod evidenčním číslem Z2017-024718,
číslo oznámení TED: 2017/S 173-355151, datum odeslání do TED: 06.09.2017.

II.2.

K zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, je zadavatelem umožněn neomezený
dálkový přístup, a to na profilu Zadavatele, na adrese: https://zakazky.cah.cz/vz00000701

III. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
III.1. Zadavatel tímto dle článku VIII.1 ZD a v souladu s § 61 odst. 11 ZZVZ vyzývá uchazeče
k podání finální nabídky, která bude splňovat náležitosti dle této výzvy a ZD.
III.2.

IV.

Nabídka musí splňovat Minimální technické požadavky.

NÁLEŽITOSTI NABÍDKY, JEJICH ČLENĚNÍ A OBSAH
IV.1. Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 ZZVZ, že nabídky se
předkládají písemně pouze v listinné podobě, a to v řádně uzavřené obálce označené
názvem Veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“.
IV.2. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zpracována v souladu s níže uvedenými
doporučeními Zadavatele na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky.
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IV.2.1.

nabídka bude předložena v jednom (1) listinném vyhotovení v písemné formě v
českém nebo slovenském jazyce;

IV.2.2.

Zadavatel žádá, aby vedle listinné formy předložil dodavatel svou nabídku rovněž v
elektronické podobě na CD nebo DVD, a to ve formátech *.doc a *.xls, popřípadě
v jiném formátu, který umožňuje kopírování a úpravy obsahu dokumentu;

IV.2.3.

jednotlivé části nabídky resp. její přílohy (v každém výtisku) budou přehledně
odděleny způsobem umožňujícím jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi
výtisků;

IV.2.4.

všechny listy nabídky s výjimkou úředně ověřených kopií budou ve spodním pravém
okraji očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1;

IV.2.5.

obálka bude opatřena na uzavření razítkem účastníka, případně podpisem
statutárního orgánu účastníka nebo jinou vhodnou formou;

IV.2.6.

všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů s výjimkou nezbytných
oprav provedených účastníkem u jím provedených chyb před podáním nabídky. V
takovémto případě budou provedené škrty, přepisy či opravy parafovány osobou
nebo osobami podepisujícími nabídku a budou řádně čitelné a jednoznačné.

IV.3. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:
IV.3.1.

krycí list nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze ZD,

IV.3.2.

obsah nabídky,

IV.3.3.

v případě, že Účastník se rozhodně změnit kreativní návrhy předložené v předběžné
nabídce, též kreativní návrhy zpracované dle přílohy E ZD a to s přehledným
vyznačením jejich změn (v případě, že Účastník ponechá kreativní návrhy
v nezměněné podobě oproti předběžné nabídce, nemusí dokumenty dle tohoto
odstavce do finální nabídky dokládat),

IV.3.4.

nabídková cena – doplněná příloha ZD pro stanovení nabídkové ceny,

IV.3.5.

návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat za
Účastníka, který bude odpovídat návrhu obsaženému v příloze (přílohách) ZD;

IV.3.6.

jedná-li jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci nebo jinak
pověřená osoba, platná plná moc, a to alespoň v kopii nebo příslušné pověření, ze
které bude vyplývat oprávnění návrh smlouvy jménem či za dodavatele učinit,

IV.3.7.

ostatní dokumenty, které Zadavatel v rámci této ZD požaduje předložit jako součást
nabídky účastníka.

IV.3.8.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí z návrhu smlouvy, která bude
součástí nabídky, nepochybně vyplývat závazek dodavatelů být vázán vůči
Zadavateli v souvislosti s Veřejnou zakázkou společně a nerozdílně.

Strana 5

V. POŽADAVKY NA STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY V NABÍDCE
V.1.

Požadavky Zadavatele na stanovení nabídkové ceny v nabídce:

V.1.1.

Účastník je povinen stanovit v rámci nabídky celkovou nabídkovou cenu za celý
vymezený předmět této Veřejné zakázky v souladu se ZD, a to absolutní částkou
v českých korunách bez DPH.

V.1.2.

Celková nabídková cena musí být ze strany účastníka zpracována jako nejvýše
přípustná, nepřekročitelná a platná po dobu realizace Veřejné zakázky.

V.1.3.

Nabídková cena bude zpracována vyplněním jednotkových cen pro jednotlivé
pracovní pozice do formuláře, který je přílohou C ZD.

V.2.

Náležitosti nabídkové ceny

V.2.1.

V.3.

Podmínky překročení nabídkové ceny

V.3.1.

VI.

Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu této Veřejné
zakázky včetně zohlednění všech rizik během poskytování plnění Veřejné zakázky.

Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti
se změnou příslušné sazby DPH. Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena
nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
VI.1. Lhůta pro podání nabídek
VI.1.1.

Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na 2. 2. 2018, do 12.00 hodin.

VI.1.2.

Na nabídky doručené Zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude
pohlíženo jako by nebyly podány. Takové nabídky tak nebudou Zadavatelem
otevírány ani hodnoceny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

VI.2. Místo pro podání nabídek
VI.2.1.

Nabídky je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to:

a) osobně v pracovních dnech na pracoviště podatelny v budově APC na adrese Jana
Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, místnost 151a – otevírací doba podatelny
v pracovní dny od 7:00 – 11:00 a 11:45 - 15:00 hodin.
b) poštou jako doporučenou zásilku na adresu: Letiště Praha, a. s., pracoviště podatelny
APC, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6, Česká republika.
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VII.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
VII.1. Datum a místo otevírání obálek s nabídkami je zadavatelem stanoveno na 2. 2. 2018, v
12.10 na adrese: Český Aeroholding, a.s., Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
VII.2. Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit zástupci uchazečů, přičemž k
zastupování účastníka na otevírání obálek je oprávněn statutární orgán účastníka, nebo
osoba, která je osobou oprávněnou zastupovat účastníka zmocněna k účasti na otevírání
obálek v rámci žádosti o účast nebo (v případě otevírání nabídek) v rámci nabídky,
případně osoba, která se při otevírání obálek prokáže příslušným pověřením či plnou mocí
(oprávněná osoba). Otevírání obálek se za účastníka mohou účastnit nejvýše tři osoby.
VII.3. Otevírání obálek se dále mohou zúčastnit přizvaní odborníci určení Zadavatelem.

VIII. HODNOCENÍ NABÍDEK
VIII.1. Hodnocení nabídek bude provedeno podle následujících dílčích kritérií hodnocení:
Dílčí
kritérium
a)
b)
c)
d)
e)

Popis kritéria

Váha kritéria

Nabídková cena (v Kč bez DPH)
návrh strategického konceptu dlouhodobého
rozvoje značky Letiště Praha v souladu se
zadáním, uvedeným v příloze E této ZD, čl. I a II.
Kreativní návrh v souladu se zadáním, uvedeným
v příloze E této ZD, čl. III. ČÁST A
Kreativní návrh v souladu se zadáním, uvedeným
v příloze E této ZD, čl. III. ČÁST B
Kreativní návrh v souladu se zadáním, uvedeným
v příloze E této ZD, čl. III. ČÁST C

30 %
30 %
10 %
10 %
20 %

VIII.2. Pro hodnocení nabídek bude hodnotící komisí použita bodovací stupnice specifikovaná v
příloze E ZD k obodování každého dílčího kritéria. Nabídky budou hodnoceny tak, že
nejvýhodnější hodnota dílčího kritéria, kterým je:
VIII.2.1.

v případě dílčího kritéria dle VIII.1. písm. a) této výzvy nejnižší nabídková cena

VIII.2.2.

v případě dílčího kritéria dle XVIII.1. písm. b), c), d) a e) této výzvy nejvyšší bodové
ohodnocení.

VIII.3. Nejvýhodnější nabídka v daném dílčím kritériu obdrží 100 bodů a totéž dílčí kritérium
z dalších nabídek bude poměrně (procentuálně) k nejvýhodnějšímu přepočítáno, výpočet
bude proveden následujícím vzorcem:
VIII.3.1.

Pro hledání nejnižší hodnoty (dílčího kritéria dle VIII.1. písm. a) této výzvy):
(100 X nejnižší hodnota dílčího kritéria X váha kritéria) / hodnota hodnoceného
kritéria

VIII.3.2.

Pro hledání nejvyšší hodnoty (dílčí kritéria dle VIII.1.písm. b), c), d) a e) této výzvy):
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(100 X hodnota hodnoceného dílčího kritéria X váha kritéria) / nejvyšší hodnota
dílčího kritéria.
VIII.4. Dílčí kritérium dle VIII.1. písm. a) této výzvy - nabídkovou cenu – uchazeč zpracuje
v souladu s přílohou C Zadávací dokumentace
VIII.5. Hodnocení dílčích kritérií dle VIII.1. písm. b), c), d) a e) této výzvy proběhne dle přílohy E
Zadávací dokumentace.
Datum

……………………………..
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA v.r.
předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

……………………………..
Ing. Jiří Petržilka v.r.
člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Pavlína
Neubergová

Digitálně podepsal Pavlína Neubergová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-24821993,
o=Český Aeroholding, a.s. [IČ 24821993],
ou=CNL, ou=13859, cn=Pavlína
Neubergová, sn=Neubergová,
givenName=Pavlína,
serialNumber=P279427, title=Strategický
nákupčí
Datum: 2018.01.25 13:33:39 +01'00'

