ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro

jednací řízení s uveřejněním

dle ust. § 29 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

na veřejnou zakázku

„Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně“
(dále také jako „Veřejná zakázka“)

Zadavatel:
Letiště Praha, a. s.
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6
IČ: 282 44 532

Upozornění zadavatele
Vzhledem ke skutečnosti, že tato nadlimitní veřejná zakázka je zadávána dle Zákona, je postavení účastníků
a jejich možnosti jednání v rámci tohoto zadávacího řízení velmi omezeno podmínkami stanovenými
v Zákoně. Přestože by mohlo být v běžném obchodním styku některé jednání přípustné a některé procesní
chyby jednoduše odstranitelné, je v rámci tohoto zadávacího řízení kladen velký důraz na formální
správnost a v případě některých pochybení je Zadavatel povinen vyloučit uchazeče z účasti
v zadávacím řízení bez dalšího.
Zadavatel proto žádá uchazeče, aby věnovali velkou pozornost podmínkám stanoveným v této zadávací
dokumentaci a v případě jakýchkoliv nejasností vznesli požadavek na dodatečné informace v souladu
se Zákonem, a to co nejdříve po získání této zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje, že kromě dalších případů stanovených v Zákoně je Zadavatel povinen vyloučit
uchazeče ze zadávacího řízení zejména v případě že:
1. uchazeč neoznámí skutečnost, že přestal splňovat kvalifikaci ve lhůtě do 7 pracovních dní od této
skutečnosti;
2. uchazeč podá více nabídek samostatně, nebo společně s jinými dodavateli nebo je subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (v takovém
případě jsou vyloučeny veškeré takto podané nabídky);
3. uchazeč poskytl nabídku v jiném než povoleném jazyce nebo pokud součástí nabídky nebyl návrh
smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče (např. osobou, která
není statutárním orgánem nebo osobou které nebyla současně s nabídkou předložena odpovídající
plná moc);
4. uchazeč uvede v nabídkové ceně nebo některé z jejich částí „nulovou cenu“, nebo neuvede žádnou
cenu (v případně veřejné zakázky na stavební práce se zákaz uvedení „nulové ceny“ vztahuje i na
výkaz výměr resp. položkový rozpočet).
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I.

Vymezení předmětu veřejné zakázky
I.1.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek vybraného uchazeče řádně a včas dokončit a
předat dílo „Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně“ dle této zadávací dokumentace,
vzoru smlouvy o dílo a v souladu s harmonogramem prací, který bude přílohou této smlouvy.

I.2.

Součástí předmětu plnění je také deinstalace stávajících přístrojů, zaškolení obsluhy, vyškolení
odborných pracovníků Zadavatele, kteří mohou zajišťovat primární servis přístrojů a dále
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení v listinné a digitální podobě (ve
formátu AutoCAD a MS Office), závěrečné zprávy v listinné a digitální podobě obsahující
hodnocení kvality provedení díla a dále pak zejména údaje o provedených zkouškách, revizích a
měřeních, porovnání dosažených parametrů s projektovanými, doklady k použitým materiálům a
výrobkům, osvědčení a jiné dokumenty vyplývající z podmínek stavebního řízení, to vše do 15
kalendářních dnů od dokončení a předání Díla Zadavateli.

I.3.

Zadavatel upozorňuje, že obměna EDS zařízení proběhne v již existujícím systému třídírny
zavazadel, a je proto nutná kooperace mezi dodavatelem nových EDS přístrojů, integrátorem
systému třídírny a pracovníky zadavatele, příp. dalšími společnostmi.

I.4.

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je rovněž závazek vybraného uchazeče provádět pro
Zadavatele pravidelný preventivní i korektivní servis výše uvedeného zařízení dle specifikace
výrobce příslušného zařízení po dobu 8 let. Součástí prováděného servisu bude také dodávání
potřebných náhradních dílů tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod zařízení EDS. Zadavatel
nepožaduje prvotní dodávku náhradních dílů, ale jejich postupné dodávání dodavatelem
v případě potřeby.

I.5.

Uchazeč proto doplní všechna potřebná data do vzoru servisní smlouvy, včetně specifikace
činností a četnosti jejich provádění a včetně seznamu náhradních dílů s jejich cenami a
předpokládaným počtem použitých kusů po dobu záruky.
Specifikace činností, četnost jejich provedení a seznam náhradních dílů musí vycházet
z technických požadavků výrobců na preventivní servis a údržbu jednotlivých zařízení. Vybraný
uchazeč odpovídá za to, že jím předložený návrh servisní smlouvy obsahuje veškeré činnosti,
jejichž provádění vyžaduje výrobce zařízení EDS.

I.6.

Bližší specifikace, podmínky a další požadavky jsou uvedeny ve vzorech smluv, které tvoří
přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace.

I.7.

Zadavatel upozorňuje, že pokud jsou v technické specifikaci uvedeny obchodní firmy, názvy nebo
specifická označení zboží či služeb, které platí pro určitou osobu, jsou tyto údaje uvedeny za
účelem popisu předmětu Veřejné zakázky. Zadavatel dle § 44 odst. 9 Zákona umožňuje pro
splnění Veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V případě
použití těchto obdobných řešení však nabídková cena musí zahrnovat všechny případné náklady,
které Zadavateli mohou vzniknout použitím tohoto řešení.

II. Doba a místo plnění zakázky
II.1.

Dílo bude zhotoveno v souladu s harmonogramem prací a dodávek, který může být změněn
pouze se souhlasem Zadavatele. Doba plnění veřejné zakázky počíná běžet dnem nabytí
účinnosti smlouvy. Předpokládaný termín plnění, tj. výměny EDS zařízení, je první polovina r.
2014 s dokončením a předáním kompletního díla maximálně do 30. 6. 2014. Vybraný uchazeč
zahájí objednací práce na dlouhodobých dodávkách neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
Další specifikace lhůt plnění Veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 zadávací
dokumentace.

II.2.

Zadavatel upozorňuje, že realizace této zakázky je plně podřízena provozu letiště. Na základě
oznámení provozní složky Zadavatele může být rozhodnuto o provádění prací pouze v nočních
hodinách (tj. od 22:00 do 6:00) nebo ve dnech pracovního volna. Uchazeč je povinen tuto
skutečnost zohlednit ve své cenové kalkulaci.

II.3.

Místem předmětu plnění je třídírna zavazadel v Terminálu 2 letiště Praha/Ruzyně, Česká
republika.

Signature NotII.4.
Verified
Digitally signed
by Mgr. Petr
Baxa
Date: 2013.07.23
17:18:20 +02:00

Dílo bude prováděno za provozu letiště v jeho neveřejném a vyhrazeném bezpečnostním
prostoru při dodržování provozních opatření zadavatele.
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III. Další požadavky Zadavatele pro realizaci Veřejné zakázky
III.1. Bezpečnostní způsobilost
a)

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.

b)

Vybraný uchazeč zajistí, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do neveřejného
prostoru letiště Praha/Ruzyně, byl vždy přítomen dostatečný počet osob pověřených
vybraným uchazečem, které absolvovaly odbornou přípravu k zvyšování povědomí v oblasti
bezpečnosti pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána identifikační karta pro vstup do
neveřejného prostoru letiště.

c)

Dále vybraný uchazeč zajistí, aby v místech, kde realizace Zakázky vyžaduje vstup do
vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně (dále jen „SRA zóna“), byl
přítomen dostatečný počet osob pověřených vybraným uchazečem, které se podrobily
ověření spolehlivosti podle § 86b Zákona o civilním letectví, absolvovaly odbornou přípravu
k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána
identifikační karta pro vstup do SRA zóny. Ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní
letectví (http://www.caa.cz). Zadavatel upozorňuje, že vybraný uchazeč musí uvedený
doklad o ověření spolehlivosti předložit k žádosti o vydání identifikačních karet, jinak mu
identifikační karty nebudou vydány.

d)

Vybraný uchazeč rovněž zajistí pro svá vozidla, která se budou při vykonávání prací
pohybovat v SRA zóně, povolení k vjezdu do této zóny. Vybraný uchazeč také zajistí školení
řidičů těchto vozidel podle vnitřní normy (Dopravního řádu) Zadavatele.

e)

Absolvování školení a vydání identifikačních karet je zpoplatněno dle platného ceníku
Zadavatele. Zadavatel upozorňuje Uchazeče, že musí zohlednit náklady na školení při
zpracování nabídkové ceny.
Přehled školení:
i. A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dříve Integrované
bezpečnostní školení) …………… 495,87 Kč bez DPH/osoba
ii. Zhotovení nečipové ID karty ………………….. 132,24 Kč bez DPH/1 ID karta
iii. Zhotovení čipové ID karty ……………………… 206,62 Kč bez DPH/1 ID karta
iv. Školení + test Dopravního řádu + vydání O/MMP ….. 991,74 Kč bez DPH / osoba
v. Balíček A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti + školení
Dopravního řádu ……….1239,67 Kč bez DPH/osoba
vi. Jednorázový vjezd vozidla do neveřejného prostoru letiště/den ……. 198,35 Kč bez DPH
/ vjezd/den
vii. Povolení k vjezdu do SRA zóny pro 1 vozidlo ………… 537,20 Kč bez DPH / měsíc
viii. Povolení k vjezdu do SRA zóny pro 1 vozidlo ………… 5413,23 Kč bez DPH / rok
ix. Školení C4 dle NPBV - Letištní dodávky/ 1 osoba ………… 1.500,00 Kč bez DPH / rok
Zadavatel zároveň upozorňuje, že ceny za výše uvedené úkony se mohou lišit v závislosti na
aktuálním ceníku Letiště Praha, a. s. Výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2013.
Uvedené částky je možné platit v hotovosti na pokladně Zadavatele, nebo bankovním převodem na
základě vystavené objednávky a faktury.
Další informace jsou uvedeny též na webu Letiště Praha, a.s. www.prg.aero, v sekci O letišti.

III.2. Vybraný uchazeč, včetně jeho subdodavatelů, musí splnit požadavky pro zařazení do registru
známých dodavatelů letištních dodávek, a to nejpozději do doby vlastního zahájení prací v místě
plnění dle harmonogramu prací a dodávek. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 5 této
zadávací dokumentace. Kromě této skutečnosti musí vybraný uchazeč, včetně jeho
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subdodavatelů, splnit i další bezpečnostní požadavky uvedené v příloze č. 6 této zadávací
dokumentace.
III.3. Všichni uchazeči musí v nabídce předložit seznam předpokládaných subdodavatelů – listina dle
§ 44 odst. 6 Zákona. Uchazeč v této listině specifikuje části Veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům a zároveň uvede identifikační čísla těchto subdodavatelů.

IV. Způsob hodnocení nabídek
IV.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
IV.2. Nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:
kritérium

váha kritéria

a) součet ceny za obměnu EDS
přístrojů EU Standard 2 a ceny za jejich
servis po dobu záruky, tj. po dobu 36
měsíců

80 %

b) matice technických požadavků

20 %

IV.3. Hodnocení bude provedeno dle následujícího klíče:
a) součet ceny za obměnu EDS přístrojů a ceny za jejich servis po dobu záruky
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším součtem cen, jako nejméně vhodná
nabídka s nejvyšším součtem cen.
Hodnotu kritéria ad a) uvede uchazeč do přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Cenu za
obměnu EDS přístrojů uchazeč zároveň uvede do návrhu smlouvy o dílo, (příloha č. 1
zadávací dokumentace). Max. cenu za servis po dobu záruky uchazeč zároveň uvede do
návrhu servisní smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Pro hodnocení kritéria a) se využije následující vzorec:
(nejnižší součet nabídkových cen / hodnocený součet nabídkových cen * 100) * váha kritéria =
ekonomická výhodnost kritéria
b) matice technických požadavků
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů, jako nejméně vhodná
nabídka s nejnižším počtem bodů.
Hodnota kritéria b) bude hodnocením dle ekonomické výhodnosti. Podrobné informace jsou
uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Pro celkové hodnocení kritéria b) se využije následující vzorec:
(počet bodů hodnocené nabídky/počet bodů nejvhodnější nabídky) x 100 x váha kritéria =
ekonomická výhodnost kritéria
IV.4. Pořadí nabídek bude stanoveno součtem ekonomických výhodností obou kritérií a) a b), přičemž
jako nejvhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyššího bodového součtu.

V. Zpracování návrhu smlouvy a variantní řešení
V.1.

Pro zpracování návrhu smlouvy o dílo uchazeč použije vzor smlouvy o dílo, který je uveden
v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být zpracován v českém jazyce.
Uchazeč není oprávněn měnit vzor smlouvy, včetně jejích příloh, pouze doplní všechna označená
místa, doplní požadované přílohy a odstraní záhlaví „Příloha č. 1 zadávací dokumentace a Vzor“.
Takto zpracovaný návrh smlouvy bude po podpisu oprávněnou osobou a doplnění všech příloh
smlouvy součástí nabídky.
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V.2.

Pro zpracování návrhu servisní smlouvy uchazeč použije vzor servisní smlouvy, který tvoří
přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být zpracován v českém jazyce.
Uchazeč není oprávněn měnit vzor smlouvy, včetně jejích příloh, pouze doplní všechna označená
místa, doplní požadované přílohy a odstraní záhlaví „Příloha č. 2 zadávací dokumentace a Vzor“.
Takto zpracovaný návrh smlouvy bude po podpisu oprávněnou osobou a doplnění všech příloh
smlouvy součástí nabídky.

V.3.

V případě, že nabídka nebude obsahovat oba výše uvedené návrhy smluv nebo bude obsahovat
jiné odchylky od vzorů smluv než výše přípustné, nabídka bude z tohoto zadávacího řízení
vyřazena.

V.4.

Variantní řešení v nabídce nejsou přípustná.

VI. Požadavky na zpracování nabídky
VI.1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
VI.2. Nabídka musí být doručena v jedné (nebo více) uzavřené obálce (balíčku) označené nápisem:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 0224000620
„OBMĚNA EDS V TŘÍDÍRNĚ T2, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ“
NEOTVÍRAT

a bude uzavřena a opatřena proti nedovolené manipulaci na místě uzavření razítkem, popřípadě
podpisem osoby prokazatelně oprávněné podat nabídku jménem uchazeče, je-li právnickou osobou,
a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou. (Pokud rozsah nabídky přesáhne přiměřený rámec jedné
obálky – balíčku, bude navíc každý balíček obsahovat údaj o pořadovém čísle balíčku z celkového
počtu - např. 1. část z celkového počtu tří). Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné
zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona.

VI.3. Další požadavky z hlediska Zákona:
Součástí nabídky musí být v souladu s § 68 odst. 3 Zákona rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
VI.4. V zájmu rychlejšího průběhu zadávacího řízení a větší přehlednosti Zadavatel preferuje, aby
nabídka byla zpracována níže uvedeným způsobem a měla níže stanovenou strukturu nabídky:
• jednotlivé listy nabídky nebudou obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy;
• Zadavatel preferuje zpracování nabídky ve 2 vyhotoveních v listinné formě (1 originál
a 1 kopie) na papíru formátu A4 a v 1 vyhotovení v digitální formě na CD;
• tištěné vyhotovení č. 1 bude obsahovat originál nabídky s jednotlivě očíslovanými stranami
zabezpečenými proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a
opatřené na přelepu razítkem uchazeče, a CD s nabídkou v digitální podobě;
• vyhotovení č. 2 bude obsahovat úplnou kopii originálu nabídky;
• přílohy nabídky budou neoddělitelně zařazeny, včetně úředních překladů listin
předkládaných v jiném než českém jazyce, až na konci za vlastní nabídkou uchazeče,
jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé stránky příloh budou rovněž
očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.
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VI.5. Preferovaná struktura nabídky:
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek Zadavatel preferuje předložení nabídky v tomto
jednotném členění:
A.

Titulní list nabídky obsahující uvedení čísla vyhotovení a označení, zda jde o originál či kopii,
dále označení této veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče. Je-li dodavatel
zastoupen, jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu osoby zmocněné k jednání za
dodavatele (plná moc musí být předložena v nabídce v originále nebo úředně ověřené kopii);

B.

Druhý list nabídky s obsahem nabídky uvádějící jednotlivé části, strany a počet příloh;

C.

Listinu dle § 51 odst. 6 Zákona, podává-li nabídku více dodavatelů společně;

D.

Určení jedné kontaktní osoby dodavatele (a to i v případě nabídky podané více dodavateli
společně) pro veškerou komunikaci se Zadavatelem, včetně telefonického, faxového
a e-mailového spojení a adresu k doručování písemností;

E.

Seznam a prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 Zákona (povinná součást nabídky);

F.

Listina dle § 44 odst. 6 Zákona – uchazeč v nabídce specifikuje části Veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a zároveň uvede identifikační čísla
těchto subdodavatelů;

G.

Návrhy smluv zpracované podle článku V. této zadávací dokumentace a podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem dodavatele (povinná součást nabídky);

H.

Doplněné všechny přílohy obou smluv;

I.

Nabídková cena – doplněné přílohy č. 3 a č. 4 zadávací dokumentace (povinná součást
nabídky);

Výše uvedené části nabídky by měly být zřetelně označeny předělovými, barevnými listy.

VI.6. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
VI.7. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel v souladu s § 69 odst. 3 Zákona
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

VII. Způsob zpracování nabídkové ceny
VII.1. Nabídková cena je součtem ceny za provedení díla „Obměna EDS v třídírně T2“ letiště
Praha/Ruzyně“ (tj. cena za dílo uvedená v příloze č. 1 k ZD - smlouvě o dílo na dodávku a
montáž) a ceny servisu po dobu záruční doby na technologie nabídnuté uchazečem.
VII.2. Pro stanovení nabídkové ceny uchazeči vyplní tabulku uvedenou v příloze č. 3 zadávací
dokumentace, dále rovněž tabulku uvedenou v příloze č. 2 smlouvy o dílo a tabulku uvedenou
v příloze č. 4 servisní smlouvy.
VII.3. Cena za předmět zakázky uvedený v čl. I. odst. 1 zadávací dokumentace bude v návrhu smlouvy
o dílo stanovena jedním číslem jako nejvýše přípustná v korunách českých bez DPH. K ceně
bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
VII.4. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla dle čl. I. odst. 1 zadávací
dokumentace v rozsahu vzoru smlouvy o dílo se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho
úplným dokončením.
VII.5. Cena za předmět zakázky uvedený v čl. I. odst. 4 zadávací dokumentace, tj. cena za servis, bude
stanovena na základě ocenění servisních služeb, které uchazeč na základě požadavků výrobců
jím nabízených zařízení uvede v příloze č. 2 zadávací dokumentace - návrhu servisní smlouvy a
bude stanovena jedním číslem jako nejvýše přípustná v korunách českých bez DPH.
VII.6. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná v korunách českých bez DPH.
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VIII. Obchodní podmínky, platební podmínky a možnost překročení výše nabídkové ceny
VIII.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textech vzorů smluv (přílohy č. 1 a 2 ZD) a
obchodních podmínkách tvořících přílohu každé ze smluv.
VIII.2. Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke
změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.
VIII.3. Ceny v návrzích smluv budou uchazečem stanoveny v CZK bez DPH. Zadavatel nenese
odpovědnost za jakákoli kursová rizika na straně uchazeče.

IX. Podávání nabídek a lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni
Nabídky je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek v písemné formě, 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 do 15:00 hodin (příjem zásilek v době polední pauzy a v době od 15:00 do 16:30 hod.
je zajištěn pracovníky reprocentra Konica Minolta), proti potvrzení o jejich převzetí.

(b)

poštou jako doporučenou zásilku na adresu: Letiště Praha, a. s., pracoviště podatelny APC,
Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6, Česká republika.

Lhůta pro podávání nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek, která bude zaslána
zájemcům, kteří podají žádost o účast a prokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu.
Místo a čas otevírání obálek s nabídkami budou stanoveny až ve výzvě k podání nabídky.
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31. 5. 2014.

X. Zadávací dokumentace
X.1.

Tato zadávací dokumentace se poskytuje zdarma.

X.2.

Zadávací dokumentace se poskytuje pouze pro účely zpracování nabídky v rámci tohoto
zadávacího řízení, dodavatel není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům.

X.3.

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu této zadávací dokumentace, tj. není
oprávněn obsah této zadávací dokumentace kopírovat ani jej sdělit třetím osobám. To neplatí
v případě subdodavatelů, kteří se budou účastnit plnění uchazeče v rámci Veřejné zakázky,
dodavatel však odpovídá za to, že jeho subdodavatelé rovněž budou dodržovat povinnost
mlčenlivosti dle věty první.

X.4.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je dodavatel povinen nahradit Zadavateli škodu dle
ustanovení § 271 a § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

X.5.

Bez ohledu na ustanovení této zadávací dokumentace se postup zadání řídí ustanoveními
Zákona a dodavatel je při zpracování nabídky i v průběhu zadávacího řízení povinen jeho
ustanovení dodržovat.

X.6.

Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace se navzájem doplňují a je třeba je vykládat ve
vzájemných souvislostech. Podmínky zadávacího řízení uvedené v oznámení o zakázce nebo
v této zadávací dokumentace jsou pro uchazeče závazné.

X.7.

Lhůty v této zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce uvedené v hodinách jsou
stanoveny v místním čase platném v Praze – České republice.

X.8.

Zadavatel dále doporučuje dodavatelům využívat možnosti žádat o dodatečné informace k
zadávacím podmínkám a předejít tak zbytečným formálním chybám tam, kde by se zadávací
dokumentace zdála připouštět dvojí výklad.

XI. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, doručování, prohlídka místa plnění
XI.1. Dodavatel je oprávněn po Zadavateli na základě písemné žádosti požadovat dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.
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XI.2. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
XI.3. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, a to přinejmenším uvedením její obchodní firmy,
sídla a IČ u právnické osoby, resp. jména, příjmení, data narození, bydliště, IČ a místa podnikání
u fyzické osoby.
XI.4. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby současně s odesláním dotazu v písemné podobě
odeslali text dotazu e-mailem na níže uvedenou adresu kontaktní osoby.
XI.5. Odpovědi na všechny dotazy bez uvedení tazatele budou zaslány všem osobám, které dotazy
podaly, jakož i všem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Dotazy spolu s odpověďmi
budou zároveň uveřejněny na profilu Zadavatele.
XI.6. Doručování písemností Zadavateli se provádí prostřednictvím podatelen zadavatele, kam může
být předmět doručení dodán prostřednictvím osoby poskytující služby doručování písemností
nebo osobně a to jen v pracovní době podatelny v sídle zadavatele v budově na adrese K Letišti
6/1019, 160 08 Praha 6 - otevírací doba pracoviště podatelny v pracovní dny od 7:30 do 15:45
hod (polední přestávka 11:00 – 11:45 hod), další pracoviště podatelny se nachází v budově APC
na adrese Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, místnost 151a – otevírací doba
pracoviště podatelny v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin (příjem zásilek v době polední pauzy
a v době od 15:00 do 16:30 hod je zajištěn pracovníky reprocentra Konica Minolta).
XI.7. Termín prohlídky místa plnění bude sdělen ve výzvě pro podání nabídek.

XII. Informace o Zadavateli
Letiště Praha, a. s.
sídlo:

Praha 6, K Letišti 6/1019, 160 08

jednající:

Ing. Jiří Pos, předseda představenstva
a Ing. Jiří Kraus, člen představenstva

IČ:

28244532

DIČ:

CZ28244532

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Kontaktní osoba:

Daniela Urbanová
telefon: +420 220 112 234
e-mail:

daniela.urbanova@cah.cz

XIII. Otevírání obálek s nabídkami
XIII.1. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami bude sdělen ve výzvě pro podání nabídek.
XIII.2. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i max. 2 zástupci každého
uchazeče, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Zástupci uchazečů se musí
prokázat plnou mocí, podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
XIII.3. Hodnotící komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času
doručení a bude kontrolovat úplnost v souladu s § 71 odst. 9 Zákona. Pokud nabídka nebude
splňovat uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a Zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení.
XIII.4. O otevírání obálek bude sepsán protokol, ve kterém budou u každé nabídky uvedeny identifikační
údaje dle § 17 písm. d) Zákona a informace, zda nabídka vyhověla všem požadavkům, které jsou
předmětem kontroly.
XIII.5. Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a vyhodnocení nabídek Zadavatel oznámí
písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni z účasti v
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jednacím řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení nabídek. Současně s oznámením
o předběžném výsledku hodnocení nabídek Zadavatel příslušný počet uchazečů písemně pozve
k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání.

XIV. Způsob oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
XIV.1. Po ukončení jednání o nabídkách Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho
uchazeče, jehož nabídka podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel zašle na kontaktní
adresu uvedenou uchazečem v nabídce. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel
zašle osobám uvedeným v § 81 odst. 3 Zákona.
XIV.2. Neobdrží-li Zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
námitky, uzavře do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek písemnou smlouvu s vybraným
uchazečem, a to v souladu s návrhem smlouvy upraveným dle výsledků jednání s vybraným
uchazečem. Uzavření smlouvy Zadavatel oznámí uchazečům, s nimiž bylo možné podle
odstavce § 82 odst. 4 Zákona uzavřít smlouvu

XV. Práva Zadavatele
XV.1. Zadavatel si v oznámení o zakázce vyhradil právo zrušit zadávací řízení této Veřejné zakázky
v souladu s ustanovením § 84 odst. 5 Zákona.
XV.2. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předaných nabídek nemohou uplatňovat vůči
Zadavateli žádné nároky.
XV.3. Zadavatel hodnocené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadání veřejné
zakázky.
XV.4. Vybraný uchazeč je na základě výzvy k uzavření smlouvy povinen poskytnout řádnou součinnost
k uzavření smlouvy v souladu s návrhem obsaženým v jeho nabídce.

XVI. Přílohy
Příloha č. 1 – Vzor Smlouvy o dílo
Příloha č. 2 – Vzor Servisní smlouvy
Příloha č. 3 – tabulka Nabídková cena
Příloha č. 4 – tabulka Technické parametry
Příloha č. 5 – Informace k režimu známého dodavatele letištních dodávek
Příloha č. 6 – Bezpečnostní požadavky

V Praze dne:

……………………………

……………………………

Ing. Jiří Pos

Ing. Jiří Kraus

předseda představenstva

člen představenstva

Letiště Praha, a. s.

Letiště Praha, a. s.
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