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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
I.1. Identifikace Zadavatele
Letiště Praha, a.s.
se sídlem:
Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČ:
220 117 589
DIČ:
CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
zastoupena: Ing. Václavem Řehořem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva a
JUDr. Petrem Pavelcem, LL.M., členem představenstva
I.2. Kontaktní osoba Zadavatele
I.2.1. Pro účely zadávacího řízení Veřejné zakázky (jak je definována níže) je Zadavatelem
stanovena následující kontaktní osoba:
Ondřej Němeček
e-mail: ondrej.nemecek@prg.aero.cz

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
II.1. Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vztahující se k zadávacímu řízení veřejné
zakázky vedené pod názvem „POSKYTOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO TISKOVÉHO ŘEŠENÍ“
(dále jen „Veřejná zakázka“), byla Zadavatelem vytvořena v souladu s příslušnými
ustanoveními dotčených právních předpisů, zejména potom zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) za
účelem vymezení požadavků Zadavatele na kvalifikaci dodavatele a způsob prokázání
jejího splnění, vymezení požadavků Zadavatele na požadované plnění, jakož i za
účelem vymezení ostatních požadavků Zadavatele na plnění Veřejné zakázky.
Zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením § 24 ZZVZ je tato veřejná zakázka
zadávána v rámci otevřeného řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.
II.2. Zadavatel stanoví, že k této ZD, včetně jejích příloh, bude v souladu a za podmínek
stanovených v ZZVZ, umožněn neomezený dálkový přístup, a to jejím uveřejněním na
profilu Zadavatele, na adrese aplikace E-ZAK: https://zakazky.prg.aero.
II.3. Zadavatel uvádí, že žádnou část této Zadávací dokumentace nevypracovala osoba
odlišná od Zadavatele.

III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
III.1.

Základní specifikace předmětu Veřejné zakázky
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III.1.1. Předmětem Veřejné zakázky je poskytování centrálního tiskového řešení pro
Zadavatele (dále také jako „Plnění“).
III.1.2. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, jednotlivých položek předmětu
plnění, podmínky a další požadavky jsou uvedeny v textu a v přílohách této ZD.
III.2.

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

III.2.1. V souladu s požadavky ZZVZ zadavatel níže uvádí klasifikaci předmětu Veřejné
zakázky:
30000000-9
79800000
30232100-5
30120000-6
79811000-2
79820000-8
30121300-6
30232110-8
30216110-0
III.3.

Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a
balíky programů
Tiskařské a související služby
Tiskárny a kresliče
Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
Digitální tisk
Činnosti související s tiskem
Rozmnožovací zařízení
Laserové tiskárny
Skenery pro počítačové využití

Další požadavky Zadavatele

III.3.1. Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že v rámci vzoru smlouvy je stanoven požadavek na
uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli a třetím osobám
v souvislosti s realizací předmětu plnění Veřejné zakázky, s minimálním pojistným
plněním ve výši 10.000.000,- Kč. Vybraný Dodavatel bude povinen uzavřít pojištění
odpovědnosti za škodu a předložit Zadavateli doklad o splnění této podmínky před
uzavřením smlouvy.

IV.

REŽIM LETIŠTĚ
IV.1.

BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST A REŽIM ZNÁMÉHO DODAVATELE

IV.1.1. S ohledem na místo předmětu plnění Zakázky musí vybraný Uchazeč zajistit splnění
podmínek stanovených zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o civilním letectví“) a
dalšími předpisy.
IV.1.2. Vybraný Uchazeč se podáním nabídky zavazuje zajistit, aby v místech, kde realizace
Zakázky vyžaduje vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně
(dále jen „SRA zóna“), byl přítomen dostatečný počet pracovníků vybraného Uchazeče,
kteří se podrobili ověření spolehlivosti podle § 85e a násl. Zákona o civilním letectví,
absolvovali bezpečnostní školení pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána identifikační
karta pro vstup do SRA zóny. Zadavatel upozorňuje, že jeden pracovník s kartou do SRA
zóny může v této zóně doprovázet max. 5 pracovníků bez trvalé identifikační karty.
IV.1.3. Ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví (http://www.caa.cz).
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IV.1.4. Podáním nabídky Uchazeč prohlašuje, že je schopen zajistit splnění podmínek
uvedených v odst. IV.1 a IV.8 Zadávací dokumentace nejpozději do doby nabytí účinnosti
smlouvy v případě, že s Uchazečem bude smlouva uzavřena.
IV.1.5. Zadavatel upozorňuje Uchazeče, že při zpracování Nabídkové ceny musí zohlednit následující
náklady na splnění podmínek uvedených v odst. IV Zadávací dokumentace:
Položka

MJ

zhotovení ID karty – čipová
Zhotovení ID -nečipová
zhotovení vjezdového povolení na účelovou komunikaci
mezi areálem sever a jih pro 1 služební/firemní vozidlo
povolení vjezdu do SRA zóny pro 1 služební /firemní
vozidlo
Povolení vjezdu do SRA zóny pro 1 služební /firemní
vozidlo
Povolení vjezdu do neveřejného prostoru pro 1 služební
/firemní vozidlo
Povolení vjezdu do neveřejného prostoru pro 1
služební/firemní vozidlo
A2 - Bezpečnostní povědomí (= vstupní bezpečnostní
školení)
A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace
B17 - Bezpečnostní management (pro osobu odpovědnou
za bezpečnost ve společnosti)
E3 - Odborná příprava pověřených auditorů (pro osobu
provádějící vnitřní kontrolu kvality)
C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních
dodávek (= podmínky závozu techniky a materiálu do SRA)
Dopravní řád – školení + test
Dopravní řád – jízdy (= praktické přezkoušení po prvotním
školení)

Platnost

ks
ks
ks

Cena bez 21
% DPH
206,62 Kč
132,24 Kč
99,18 Kč

ks

537,20 Kč

1 měsíc

ks

5 413,23 Kč

1 rok

ks

301,66 Kč

1 měsíc

ks

3 016,53 Kč

1 rok

osoba

495,86 Kč

2 roky

osoba
osoba

247,93 Kč
1.983,00 Kč

2 roky
2 roky

osoba

5.950,00 Kč

2 roky

osoba

1 500,00 Kč

1 rok

osoba
osoba

991,73 Kč
495,87 Kč

2 roky
2 roky

5 let
5 let
1 rok

IV.1.6. Zadavatel zároveň upozorňuje, že ceny za výše uvedené úkony se mohou lišit v závislosti
na aktuálním ceníku Letiště Praha, a. s. Další informace jsou uvedeny také na
www.prg.aero v sekci O nás nebo na www.skoleni-lp.cz.
IV.1.7. Uvedené částky je možné platit v hotovosti na pokladně Zadavatele, nebo bankovním
převodem na základě vystavené objednávky a faktury.
IV.1.8. Uchazeč se podáním nabídky zavazuje, že do doby 70 dnů od oznámení výsledků
výběrového řízení bude zapsán vítěz do Registru známých dodavatelů letištních
dodávek letiště Praha/Ruzyně. Nutné úkony a potřebné informace jsou uvedeny v příloze
F této Zadávací dokumentace.
IV.1.9. V případě nesplnění podmínek uvedených v tomto čl. IV. Zadávací dokumentace
vybraným Uchazečem si Zadavatel vyhrazuje právo neuzavřít s tímto Uchazečem
smlouvu a přijmout nabídku Uchazeče, jehož nabídka se umístila jako následující v pořadí
výhodnosti.
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V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V.1. Místo plnění Veřejné zakázky
V.1.1. Místem plnění je areál mezinárodního letiště Praha/Ruzyně.
V.1.2. Plnění bude vybraným účastníkem zadávacího řízení realizováno v neveřejném
prostoru Zadavatele při dodržování jeho provozních opatření.
V.2. Doba plnění Veřejní zakázky:
V.2.1. Plnění bude poskytováno od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2024.

VI.

KVALIFIKACE
VI.1.
VI.1.1.

Základní informace o kvalifikaci

Prokázání splnění kvalifikace stanovené v této ZD je předpokladem pro výběr
dodavatele ve smyslu ustanovení § 122 a násl. ZZVZ. Účastníci zadávacího řízení, kteří
neprokáží splnění kvalifikace v předepsaném rozsahu, budou zadavatelem vyloučeni z
další účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

VI.2.

Kvalifikace v případě společné účasti

VI.2.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
VI.2.2. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ Zadavatel požaduje, aby v
případě, kdy dodavatelé podají společnou nabídku na plnění Veřejné zakázky, nesli
všichni dodavatelé podávající takovou společnou nabídku odpovědnost za plnění
Veřejné zakázky společně a nerozdílně. V takovém případě dodavatelé v rámci žádosti
o účast doloží písemný závazek společné a nerozdílné odpovědnosti vůči Zadavateli
v souvislosti s Veřejnou zakázkou.
VI.3.

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

VI.3.1. Předloží-li dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento
výpis nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom
rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilosti.
VI.3.2. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
VI.3.3. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel
sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
VI.4.
Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných
dodavatelů
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VI.4.1. Kvalifikaci lze v tomto zadávacím řízení prokázat platným certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ, a to v rozsahu v certifikátu
uvedeném.
VI.5.

Doklady ke kvalifikaci

VI.5.1. Zadavatel stanoví, že doklady v anglickém jazyce se předkládají bez překladu do
českého jazyka.
VI.5.2. V návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ Zadavatel stanoví, že nepřipouští, aby
dodavatel v rámci své nabídky nahradil doklady požadované k prokázání kvalifikace
čestným prohlášením s výjimkami výslovně uvedenými v této ZD.
VI.5.3. Dodavatel může také nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je
stanoven prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se
zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
VI.5.4. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy na plnění této Veřejné zakázky požadovat po
vybraném dodavateli, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení Veřejné zakázky ze strany vybraného dodavatele
předloženy. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení
postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie
dokladu.
VI.5.5. Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ nesmějí být starší tří (3)
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
VI.5.6. Zadavatel stanoví, že veškerá čestná prohlášení předkládaná dodavatelem v souladu
s touto ZD musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Jedná-li
taková osoba na základě plné moci, musí být taková kopie plné moci součástí nabídky
dodavatele.
VI.6.

Základní způsobilost

VI.6.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
VI.6.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. VI.7.1. písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. VI.7.1. písm.
a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
VI.6.3. Základní způsobilost prokazuje dodavatel čestným prohlášením, pro které je oprávněn
použít vzor, který je přílohou G této Zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí
být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu s platným zápisem
dodavatele v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné
moci.
VI.7.

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

VI.7.1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné
zakázky, např. doklad prokazující příslušné živnostenské podnikání či licenci;

VI.8.

-

Velkoobchod a maloobchod

-

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení

-

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

VI.8.1. Technickou kvalifikaci splňuje Dodavatel:
a)

který v posledních 3 letech realizoval minimálně 3 významné služby. Za významnou
službu pro účely technické kvalifikace Zadavatel považuje zakázku na poskytování
tiskových služeb nebo tiskového řešení v rozsahu alespoň 100 kusů multifunkčních
zařízení formátu A3 + A4, spravovaných jedním tiskovým systémem.

VI.8.2. Technické kvalifikační předpoklady prokáže Dodavatel předložením seznamu
významných služeb dle odst. VI.8.1 písm. a) ve formě čestného prohlášení. Dodavatel
uvede rozsah (tj. podrobný popis předmětu poskytnuté služby) a doby poskytnutí (tj. od
- do).
VI.8.3. K prokázání technické kvalifikace může Dodavatel využít a vyplnit přílohu B této
zadávací dokumentace, která obsahuje vzorové čestné prohlášení a seznam.
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VI.9.

Jiná kritéria kvalifikace dle § 167 ZZVZ

VI.9.1. Jiná kritéria kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
a) certifikáty o autorizaci/certifikaci pro distribuci a poskytování servisní podpory
tiskového řešení vydané výrobcem nabízeného systému, a/nebo výrobcem
autorizovaných zástupců.

VII.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
VII.1. Zadavatel stanovuje, že veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze
této ZD – závazném návrhu smlouvy na plnění této Veřejné zakázky. Zadavatel stanoví,
že dodavatel je povinen předložit v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy, a to v
podobě v jaké je obsažen v příloze této ZD – závazném návrhu smlouvy na plnění této
Veřejné zakázky.
VII.2. Zadavatel dále stanoví, že dodavatel je závazný návrh smlouvy oprávněn měnit či
doplňovat pouze na místech určených zadavatelem a označených „[Doplní Dodavatel]“.

VIII. NÁLEŽITOSTI NABÍDKY, JEJICH ČLENĚNÍ A OBSAH
VIII.1.
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 písm. c ZZVZ, že
nabídky se předkládají písemně pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero) na adrese veřejné zakázky.
VIII.2.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zpracována v souladu s níže
uvedenými doporučeními Zadavatele na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:
VIII.2.1. nabídka bude předložena v jednom (1) vyhotovení v písemné formě v českém nebo
slovenském jazyce (není-li u konkrétního dokladu v této ZD výslovně uvedeno jinak);
VIII.2.2. jednotlivé části nabídky resp. její přílohy budou přehledně odděleny způsobem
umožňujícím jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi nabídky;
VIII.2.3. všechny stránky nabídky s výjimkou úředně konvertovaných ověřených kopií budou ve
spodním pravém okraji očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající
číslem 1;
VIII.2.4. všechny dokumenty (scany dokumentů) budou řádně čitelné, 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.
VIII.3.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující
struktuře:
VIII.3.1. krycí list nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze A této ZD,
VIII.3.2. obsah nabídky,
VIII.3.3. dokumenty a prohlášení k prokázání způsobilosti a kvalifikace, a to v následujícím
členění:
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a) dokumenty vztahující se k prokázání základní způsobilosti,
b) dokumenty vztahující se k prokazování profesní způsobilosti,
c) dokumenty vztahující se k prokázání technické kvalifikace.
VIII.3.4. nabídková cena – doplněná příloha D_Ceník služeb, této ZD pro stanovení nabídkové
ceny,
VIII.3.5. návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který bude odpovídat návrhu obsaženém
v příloze C, této ZD;
VIII.3.6. návrh smlouvy o zpracování osobních údajů, který bude odpovídat návrhu obsaženém
v příloze E, této ZD;
VIII.3.7. 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,
VIII.3.8. ostatní dokumenty, které Zadavatel v rámci této ZD požaduje předložit jako součást
nabídky účastníka.
VIII.3.9. 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.

IX.

POŽADAVKY NA STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY V NABÍDCE
IX.1. Stanovení nabídkové ceny
IX.1.1. Zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen stanovit v rámci své nabídky celkovou
nabídkovou cenu za celý vymezený předmět této Veřejné zakázky v souladu s touto
ZD, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH.
IX.1.2. Nabídková cena bude v nabídce dodavatele uvedena v příloze D této ZD.
IX.2. Náležitosti nabídkové ceny
IX.2.1. 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.

X. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
X.1. Zadavatel stanovuje, že veškeré obchodní a platební podmínky a podmínky pojištění
jsou uvedeny v příloze C této ZD – Návrh SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ
CENTRÁLNÍHO TISKOVÉHO ŘEŠENÍ.
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XI.

PODDODAVATELÉ
XI.1. Zadavatel dále stanoví, že dodavatel je v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ
povinen ve své nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi a uvést, kterou část Veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit.

XII. DALŠÍ

PODMÍNKY

ZADAVATELE

PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PLNĚNÍ

VEŘEJNÉ

ZAKÁZKY

XII.1. V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 122 ZZVZ
Zadavatel stanoví, že vybraný dodavatel bude v souvislosti s výběrem dodavatele a
procesem uzavření smlouvy na plnění této Veřejné zakázky vyzván k předložení:
XII.1.1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již Zadavatel nebude
mít k dispozici,
XII.1.2. informací a dokladů podle § 122 odst. 5 ZZVZ:
a) sdělení identifikačních údajů všech osob (fyzické osoby), které jsou aktuálně
skutečnými majiteli dodavatele podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dle
ust. § 3019 občanského zákoníku platí, že údaji, podle nichž lze identifikovat
fyzickou osobu, jsou zejména jméno, bydliště a datum narození;
b) předložení aktuálních dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle
předchozího bodu k dodavateli; těmito doklady mohou být zejména:
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;
 seznam akcionářů;
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

XIII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
XIII.1.

Lhůta pro podání nabídek

XIII.1.1. Zadavatel stanoví, že lhůta pro podání nabídek uplyne dne 13. 12. 2018.
XIII.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
posuzovány a hodnoceny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
XIII.2.

Místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky. prg.aero.cz) na
adrese veřejné zakázky.
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XIV.

EVÍRÁNÍ NABÍDEK

XIV.1.
Otevírání nabídek se bude konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení,
neboť v tomto zadávacím řízení bude provedena elektronická aukce
XIV.2.
Otevírání obálek se dále mohou zúčastnit přizvaní odborníci určení
Zadavatelem.

XV.

HODNOCENÍ NABÍDEK
XV.1. Nabídky budou hodnoceny podle § 114 odst. 2 ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti, tj. budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené
v příloze D této ZD.
XV.2. Zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce.
XV.3. Ostatní nabídky budou sestupně seřazeny v pořadí dle výše jejich nabídkové ceny.
XV.4. Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce elektronického
nástroje E-ZAK.
XV.5. Před zahájením elektronické aukce bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 121
ZZVZ. Po hodnocení nabídek zadavatel zavede výsledky do elektronické aukce jako
výchozí stav a vyzve účastníky zadávacího řízení, aby podali nové aukční hodnoty do
elektronické aukce. Výzva bude zaslána účastníkům elektronické aukce elektronicky.
Elektronická aukce nebude zahájena dříve než 2 pracovní dny po odeslání výzvy.
XV.6. V souladu s ustanovením § 120 odst. 4 ZZVZ uvádí zadavatel následující informace
k elektronické aukci:
XV.6.1. předmětem elektronické aukce bude výše nabídkové ceny.
XV.6.2. zadavatel nebude omezovat výši nových hodnot nabídek.
XV.6.3. účastníkům zadávacího řízení bude v průběhu elektronické aukce poskytována
informace o jejich aktuálním pořadí a aktuálně nejnižší nabídkové ceně.
XV.6.4. elektronická aukce proběhne v jednom aukčním kole, které bude mít pevně
stanovený začátek. Doba trvání aukčního kola bude stanovena základní lhůtou
v délce trvání 1 hodiny, která bude prodloužena vždy o 5 minut v případě, pokud
v posledních 3 minutách základní nebo prodloužené lhůty bude podána vylepšující
nabídka, tedy nabídka, kterou některý z dodavatelů vylepší aktuálně nejlepší
nabídku (nabídku s nejnižší nabídkovou cenou). Takto bude postupováno tak
dlouho, dokud nebude v posledních třech minutách trvání základní nebo
prodloužené lhůty žádná vylepšující nabídka podána nebude, poté bude
elektronická aukce automaticky ukončena.
XV.6.5. Dodavatel bude moci vylepšovat svou vlastní nabídku v základní i prodloužené lhůtě
minimálně o 10 000 Kč tzv. minimální příhoz. Toto vylepšení se vztahuje pouze

Stránka 12 z 15

k nabídce daného dodavatele a nejedná se tedy o minimální požadovaný rozdíl
oproti aktuálně nejlepší nabídce.
XV.6.6. jako elektronický prostředek pro průběh elektronické aukce bude použita aplikace
E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero. Pro účast dodavatele je vyžadována
předchozí registrace v této aplikaci.
XV.7. Veškeré další podrobnosti k průběhu elektronické aukce budou uvedeny ve výzvě
k podání nových aukčních hodnot.

XVI. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
XVI.1.
Účastník je oprávněn dle § 98 ZZVZ písemně v elektronické podobě žádat o
vysvětlení zadávací dokumentace této Veřejné zakázky.
XVI.2.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být Zadavateli
doručena nejpozději ve lhůtě stanovené v ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel
doporučuje účastníkům, aby žádost o vysvětlení podávali prostřednictvím elektronické
aplikace E-ZAK, nebo e-mailu na adresu kontaktní osoby Zadavatele.
XVI.3.
Zadavatel poskytne vysvětlení k ZD v souladu s pravidly stanovenými pro
poskytování vysvětlení dle § 98 ZZVZ.
XVI.4.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele vysvětlení zadávací
dokumentace, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek i bez předchozí písemné
žádosti uchazeče.
XVI.5.
Poskytnutí určitých informací může být v souladu s § 36 odst. 8 ZZVZ
podmíněno předchozím uzavřením smlouvy o ochraně důvěrných informací.

XVII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
XVII.1.
Zadavatel vzhledem k charakteru plnění této Veřejné zakázky umožní prohlídku
místa plnění.
XVII.2.
Prohlídka místa plnění se uskuteční na žádost dodavatele v termínu do
20.08.2018 tj. v souladu s st. §97. odst. a. ZZVZ nejpozději 10 dnů před koncem lhůty
pro podání nabídek.
XVII.3.
Zadavatel požaduje, aby účastník dva (2) dny před požadovaným termínem
prohlídky zaslal Zadavateli požadovaný termín prohlídky společně se seznamem
maximálně dvou účastníků prohlídky, jež bude obsahovat: jméno, příjmení, datum
narození a číslo OP.

XVIII. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE
XVIII.1.
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého
zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:
XVIII.1.1. právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné lhůtě a za
podmínek vymezených v ZZVZ;
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XVIII.1.2. právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje
deklarované dodavatelem v nabídce;
XVIII.1.3. právo neposkytovat jakékoliv náhrady nákladů spojených s účastí dodavatelů v
zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů, apod.;
XVIII.1.4. právo neposkytovat v souvislosti se zadávacím řízením žádné platby dodavatelům
spojené s jejich účastí v zadávacím řízení;
XVIII.1.5. právo na změnu lhůty pro podání nabídek. Případná změna bude oznámena všem
dodavatelům a uveřejněna na profilu Zadavatele.
XVIII.2.

Zadavatel nepřipouští podání dílčí nabídky.

XVIII.3.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

XVIII.4.
V případě rozporu mezi právním předpisem a zadávacími podmínkami má
přednost právní předpis, resp. ZZVZ.
XVIII.5.
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ možnost zrušit
zadávací řízení Veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle ustanovením § 127 ZZVZ.
XVIII.6.
Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si
je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů.
Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
XVIII.7.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky
použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

XIX. OSTATNÍ
XIX.1.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 ZZVZ Zadavatel
vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo
má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované
akcie. To neplatí pro vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí a pro akciovou
společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve
vlastnictví obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), v platném
znění nebo kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajského zřízení), v platném
znění.
XIX.2.
Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem zadávacího
řízení a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je
český jazyk / slovenský jazyk.
XIX.3.
Zadavatel připouští v komunikaci mezi ním a dodavateli, jakož i ve veškerých
úkonech dodavatelů použití anglických slov, pokud se jedná o odborné výrazy či
terminologii, u které není obvyklé použití českých nebo slovenských ekvivalentů.
XIX.4.

Elektronický nástroj E-ZAK

XIX.4.1. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo
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v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné
využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv.
registraci dodavatele.
XIX.4.2. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
XIX.4.3. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se
považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla
písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK
adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho
uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
XIX.4.4. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o
používání elektronického podpisu jsou dostupné na:

https://zakazky.cah.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

https://zakazky.cah.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

Datum: 3. 12. 2018
Ondřej Němeček

Digitálně podepsal Ondřej Němeček
Datum: 2018.12.03 14:17:31 +01'00'

Ing. Václav Řehoř
předseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Ing. Radek Hovorka
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Nedílnou součást této ZD tvoří následující přílohy:
Příloha A – Krycí list nabídky
Příloha B – Čestné prohlášení
Příloha C – Návrh SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO TISKOVÉHO ŘEŠENÍ
Příloha D – Ceník Služeb
Příloha E – Návrh SMLOUVY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příloha F – Registr známých dodavatelů_pokyny
Příloha G – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
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