VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
(dále také jako „kvalifikační dokumentace“)

pro

jednací řízení s uveřejněním

dle ust. § 29 a násl. 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
Praha 6
PSČ: 160 08
IČ: 28244532
(dále také jako „Zadavatel“)

I. Popis předmětu Veřejné zakázky
I.1. Předmětem plnění této Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele řádně a včas
dokončit a předat dílo "Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně". Jedná se o výměnu 4
ks zařízení EDS (= Explosive Detection System – systém lokace výbušnin) za zařízení EDS s
EU Standard 2 v třídírně zavazadel v Terminálu 2, integrovatelných do PLC Allen Bradley, a to
za provozu třídírny, pouze s krátkodobými výlukami provozu. Zadavatel předpokládá výměnu
zařízení postupně vždy po 1 kuse, tj. bude možné odstavit vždy jen 1 ks zařízení z celkových
čtyřech kusů.
Součástí předmětu plnění je také deinstalace stávajících přístrojů, zaškolení obsluhy,
zpracování dokumentace a vyškolení odborných pracovníků Zadavatele, kteří budou zajišťovat
primární servis nově dodaných zařízení.
I.2. Předmětem plnění této Veřejné zakázky je rovněž závazek vybraného uchazeče provádět pro
Zadavatele pravidelný preventivní i korektivní servis výše uvedeného díla dle specifikace
výrobce příslušného zařízení po dobu 8 let.
I.3. Plnění Veřejné zakázky bude zahájeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
uzavřené s vybraným uchazečem. Předpokládaná doba plnění je polovina r. 2014
s dokončením a předáním kompletního díla maximálně do 30. 6. 2014, včetně doby potřebné
pro objednání a dodávku technologií.
I.4. Předmět Veřejné zakázky bude blíže specifikován v zadávací a ve vzorech smluv, které tvoří
přílohy zadávací dokumentace.
I.5. Dokumenty tvořící zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu Zadavatele na adrese
www.softender.cz/cah/.

II. Požadavky na splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího
řízení zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. Podrobná specifikace těchto požadavků je
vypracována v této kvalifikační dokumentaci a slouží jako podklad pro podání žádostí zájemců o
účast v zadávacím řízení zadávaného formou jednacího řízení s uveřejněním.

Zadavatel stanovil požadavky na splnění kvalifikace v souladu s § 63 odst. 1 Zákona.

Dodavatel je v žádosti o účast povinen prokázat splnění kvalifikačních kritérií ve smyslu ust. § 63 až
65 Zákona, a to v rozsahu a způsobem stanoveným Zákonem a touto kvalifikační dokumentací.

II.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

b)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,

c)

který není v likvidaci,

d)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení
(vzor čestného prohlášení je přílohou č. 1 této kvalifikační dokumentace).
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, a
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bude předloženo v originále, úředně ověřené kopii nebo prosté kopii. Čestné prohlášení nesmí
být ke dni podání žádosti o účast, starší 90 kalendářních dnů.
Další základní kvalifikační předpoklady Zadavatel nepožaduje.

II.2. Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením
a)

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán, ne
starším než 90 kalendářních dnů, počítáno ode dne podání žádosti o účast;

b)

platného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu
odpovídajícímu předmětu Veřejné zakázky. Bude se jednat o doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění, tzn. živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku;

c)

platného dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele – autorizace
autorizovaného inženýra nebo technika na obor technologická zařízení staveb a
statika a dynamika staveb - uchazeč předloží osvědčení o autorizaci udělené dle § 5
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro
osoby, které budou u vybraného uchazeče provádět předmětné práce a které se vztahuje
k příslušnému oboru;

d)

dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele v elektrotechnice – uchazeč
doloží čestným prohlášením, že na realizaci akce se budou podílet osoby, které mají platné
osvědčení o zkoušce podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to do 1000 V, prostory tř. A;

e)

platného certifikátu či oprávnění výrobce, případně dovozce zařízení EDS opravňující
dodavatele k instalaci, provádění revizí a oprav dodávaných zařízení;

f)

platného certifikátu opravňujícího k instalaci a oživení hardware a software
technologie systému Allen Bradley, jehož základní platformou je skupina produktů
Logix5000 včetně jejich kompatibilních náhrad a pro komunikaci s řídicími systémy využívá
software RSlinx;

g)

platného dokladu o oprávnění k instalaci, programování a uvádění do provozu aplikací
se softwarem RS View 32 Works 100k, RS View 32 Runtime 100k, RS View SE a RS
View Active Display, včetně vizualizace pro SŘTP;

h)

platného dokladu RiT Certified Cabling Installer o proškolení na instalaci systému RiT
SMART™ Cabling Solution;

i)

platného dokladu o proškolení na projektování a práci s management software RiT
CenterMind;

j)

platného certifikátu Belden/Hirschmann Preffered Solutions Partner pro oblast
Hirschmann Industrial Networking.

Všechny výše uvedené doklady musí být v žádosti o účast předloženy v originále nebo úředně
ověřené kopii nebo v prosté kopii.
Další profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel nepožaduje.

II.3. Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením
a) seznamu min. 2 významných zakázek v oblasti dodávek a instalace RTG zařízení
realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Za významnou zakázku v této oblasti
Zadavatel považuje výměnu nebo novou instalaci RTG zařízení s EDS,
Přílohou tohoto seznamu musí být:
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1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou o řádné realizaci těchto
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zakázek, případně
2. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možné takové
osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně;
b) certifikátu osvědčujícím, že přístroje, které boudou vybraným uchazečem dodány, splňují
podmínky ECAC EU Standard 2 pro přístroje EDS.

Další technické kvalifikační předpoklady Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 Zákona uzná i jiný rovnocenný doklad, pokud
zájemce z objektivních důvodů nemůže prokázat splnění některé z částí technické kvalifikace v
plném rozsahu. Zájemce je v takovém případě povinen doložit objektivní důvody, které ho vedly
k poskytnutí náhradních dokladů. Náhradní doklady musí obsahovat stejné informace jako
doklady požadované v zadávacích podmínkách. Zadavatel prověří a v souladu s ustanovením
§ 64 odst. 4 Zákona vyhodnotí objektivní důvody uváděné uchazečem, stejně jako prověří
obsah a pravdivost informací obsažených v náhradních dokladech. V případě uvedení
nepravdivých informací bude zájemce vyloučen pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a
vystavuje se riziku postihu za spáchání správního deliktu na straně dodavatele dle §120a
Zákona.

II.4. Další požadavky Zadavatele
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit tuto Veřejnou zakázku.
Zadavatel dále upozorňuje, že vybraný uchazeč bude dle uzavřené smlouvy povinen mít po
celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně 50 mil. Kč.

II.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a násl. Zákona ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů za podmínek stanovených v
§ 127 odst. 2 Zákona, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

Předloží-li dodavatel Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů,
který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů dle § 134 odst. 2
Zákona prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

III. Společná nabídka více dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem a
prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
III.1. Bude-li předmět Veřejné zakázky plněn více dodavateli společně (sdružení dodavatelů) a tito
dodavatelé budou společně prokazovat kvalifikaci, musí tito dodavatelé v žádosti o účast
předložit Zadavateli smlouvu dle ustanovení § 51 odst. 6 Zákona, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
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Veřejné zakázky.
Bude-li předmět Veřejné zakázky plněn více dodavateli společně a za tímto účelem podávají
společnou nabídku, musí základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační
předpoklad v čl. II.2 písm. a) této kvalifikační dokumentace (výpis z obchodného rejstříku)
prokázat každý dodavatel (člen sdružení) sám v plném rozsahu. Ostatní kvalifikační
předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.

III.2. Pokud dodavatel není schopen v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikace týkající se
požadavků na profesní a technickou způsobilost, je oprávněn splnění této kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě
povinen Zadavateli v žádosti o účast předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace odpovídající čl. II.2 písm. a) této kvalifikační dokumentace (výpis
z obchodního rejstříku).

III.3. Nevyplývá–li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a Zadavatelem. Pokud se podle
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena,
učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění
kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

IV. Podmínky pro podání žádostí o účast a k prokázání kvalifikace
IV.1. Lhůta pro přijetí žádostí o účast, včetně dokladů k prokázání kvalifikace, je do pondělí
26.8.2013 do 10:00 hod.
IV.2. Žádosti o účast je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání žádostí o účast 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.

Všechny žádosti o účast musí být doručeny před uplynutím výše uvedené lhůty. V případě
zaslání poštou je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení žádosti o
účast Zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště.
IV.3. Žádost o účast musí být odevzdána v písemné formě v českém jazyce. Žádost o účast bude
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doručena v uzavřené obálce, označena nápisem:

NEOTVÍRAT
ŽÁDOST O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Č.0224000620 „OBMĚNA EDS V TŘÍDÍRNĚ T2, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ“

a opatřena na uzavření razítky nebo podpisy oprávněného zástupce zájemce na výše
uvedenou adresu. Kopie žádosti o účast bude zároveň přiložena na CD.

IV.4. Členění žádosti o účast:
• Vlastní žádost, na jejímž základě se dodavatel přihlásí do zadávacího řízení. Dodavatel je
povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil s textem Oznámení zadávacího řízení,
který byl zveřejněn na Informačním systému o veřejných zakázkách, že si před podáním
žádosti o účast vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti.
• Dodavatel uvede název, sídlo, tel., fax, e-mail, bank. spojení, č. účtu, IČ, DIČ, kontaktní
osobu oprávněnou jednat za dodavatele. Údaje uvedené v žádosti o účast musí být
potvrzeny razítkem společnosti a podpisem osoby oprávněné k podání žádosti o účast
v zadávacím řízení. Žádost o účast, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude
potvrzena osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. V případě podpisu žádosti o
účast pověřenou osobou doloží dodavatel současně příslušnou plnou moc, či jiný platný
pověřovací dokument.
• Prokázání kvalifikace a splnění dalších požadavků Zadavatele – dle požadavků uvedených
v čl. II. této dokumentace.

Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nebude omezován.

V. Dodatečné informace k požadavkům na kvalifikaci
Dodavatelé mohou písemně požadovat po Zadavateli dodatečné informace k požadavkům na
kvalifikaci uvedeným v této výzvě po celou dobu lhůty pro podání žádosti o účast v zadávacím řízení,
a to na adresu kontaktní osoby.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel odešle uchazeči
dodatečné informace, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto
dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle Zadavatel ve shodné lhůtě i všem
ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla
kvalifikační dokumentace poskytnuta. S ohledem na lhůtu stanovenou zákonem pro zaslání
dodatečných informací uchazeči doporučuje zadavatel, aby uchazeči doručili žádosti o dodatečné
informace týkající se kvalifikačních podmínek a podávání žádostí o účast nejpozději 6 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast.
Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti uchazeče. Takovéto dodatečné informace doručí Zadavatel všem uchazečům,
kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace
poskytnuta.

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

Praha 6, K Letišti 6/1019, 160 08
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jednající:

Ing. Jiřím Posem, předsedou představenstva
a Ing. Jiřím Krausem, členem představenstva

IČ:

282 44 532

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

VII. Přílohy:
Příloha č. 1 - vzor čestného prohlášení

V Praze dne 17.7.2013

Ing. Jiří Pos v.r.

Ing. Jiří Kraus v.r.

předseda představenstva

člen představenstva

Letiště Praha, a. s.

Letiště Praha, a. s.
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