ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A PŘEDLOŽENÍ INDIKATVNÍ NABÍDKY PRO PROJEKT

Eventová aplikace pro Letiště Praha
(dále jako “RFI“)

1. Základní informace o zadavateli
Zadavatel:

Letiště Praha.

se sídlem:

K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

IČ:

28244532

DIČ:

CZ699003361

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze odd B, vložka 14003

(dále jen jako „LP“ nebo „Zadavatel“)

2. Cíl poptávky, záměr
Předmětem zakázky je dodávka komplexní aplikace pro vytváření microsite / aplikací pro administraci
akcí, kongresů, setkání apod. pořádaných Letištěm Praha (dále jen „Eventová aplikace“), implementace
systému, školení uživatelů, uživatelská a systémová podpora na dobu 4 a více let pro Letiště Praha,
a.s. (dále jen LP).
Požadujeme komplexní řešení, které bude zahrnovat tvorbu vizuální i obsahové stránky microsite
včetně správy registrací, umožňující komunikaci mezi účastníky a pořadateli. Eventová aplikace musí
splňovat nároky moderních mobilních zařízení (responsivní design pro WIN, iOS, Android), a možnost
prolinkování s webem www.prg.aero a zároveň musí umožnovat administraci (při přípravě eventů) i
z PC.
Eventová aplikace musí umožnovat online práci s účastníky, realizaci pozvánek, analýzu dat, spolupráci
s dalšími realizátory a komunikaci s účastníky akcí, kterých se koná během roku několik (desítky). Jejím
prostřednictvím bude LP administrovat všechny (nebo naprostou většinu) eventů konaných v gesci LP.
Pro účastníky akcí by měla intuitivní mobilní aplikace / microsite dodat přehled všech událostí na jednom
místě, veškerými potřebnými informacemi o konkrétní události na kterou je daný člověk
pozvaný/přihlášený a možnost snadné komunikace s pořadateli nebo dalšími účastníky – a to jak
plánovaně, tak i na bázi ad-hoc push notifikací v případě neočekávané potřeby šířit určité sdělení.
Zadavatel požaduje administraci Eventové aplikace pracovníky LP, včetně customizace obsahu,
odlišností v registračních údajích, změnu grafiky dle přednastavených šablon a definování parametrů
konkrétní akce.
LP požaduje pro oba případy nákup i pronájem neomezené licence počtem uživatelů.
LP poptává oslovené strany k předložení písemné odpovědi na tuto žádost (RFI) dle specifikace níže.

3. Očekávaný výstup by měl obsahovat
Součástí nabídky je cena Eventové aplikace ve variantách Vlastnictví a, nebo Pronájem na základě
měsíčních plateb. Pro její odhad přikládáme:
3.1. Přílohu A zahrnující detailní popis požadavků LP a souvisejících služeb, ve které Uchazeč
nacení do připravené tabulky.
3.2. Přílohu A zahrnující detailní popis požadavků LP a souvisejících služeb, ve které Uchazeč
vyplní v listu Funkcionality EA ve sloupci D_Reakce dodavatele pravdivé informace vztahující
se k nabízené aplikaci. V případě, že současné nabízené řešení nenabízí určitou funkcionalitu,
požadujeme uvést ochotu tuto funkcionalitu vyvinout.

Indikativní nabídka RFI bude zpracována v českém, nebo anglickém jazyce v elektronické formě.
Elektronická forma je možná v PDF, MS Word, MS Excel a MS PowerPoint.

4. Závěrečná ustanovení
Uchazeč předkládá svoji indikativní nabídku bezplatně, z předložené nabídky nemůže uplatňovat vůči
LP žádné nároky. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním indikativní
nabídky. LP obdržené nabídky nevrací.
Informace z RFI nesmí být ani jednou ze stran předány, zkopírovány ani jinak fyzicky nebo elektronicky
poskytnuty třetím osobám s výjimkou společností, ve kterých společnost Letiště Praha, a.s., IČO:
28244532, se sídlem Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00, Česká republika, vlastní přímo nebo
nepřímo podíl (dále jen společně „Spolupracující společnosti“) a s výjimkou subkontraktora některé
ze stran nebo Spolupracující společnosti.
Toto RFI není veřejnou soutěží o nejvhodnější Indikativní nabídku dle § 1772 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) ani veřejnou zakázkou
ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Z
předložené nabídky neplynou LP žádné závazky vůči dodavateli. LP si vyhrazuje právo změnit
podmínky RFI, případně RFI bez udání důvodů zrušit.
Dodavatelé berou na vědomí, že toto RFI slouží LP pouze k průzkumu trhu, přičemž jeho výsledkem
nebude v žádném případě akceptace jakékoli nabídky a uzavření smlouvy. Zakázka na poptávaný
předmět plnění, bude případně následně vypsána v souladu se ZZVZ, nebo mimo režim ZZVZ, a to
pouze v případě, že LP vyhodnotí vypsání zakázky jako účelné z hlediska předpokládaných cílů.
Dodavatelé, kteří se zúčastní tohoto RFI, tudíž nemají v žádném případě nárok na uzavření smlouvy s
LP ani jim nevznikají žádná práva a nároky z hlediska jakýchkoli budoucích zadávacích řízení dle ZZVZ
s obdobným předmětem plnění.
Rozhodným právem pro veškerá případná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti s tímto RFI bude
právo České republiky.

5. Přílohy
Příloha A – Funkcionality Eventové aplikace s ceny
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