Pravidla poptávkového řízení na poskytování služeb:
„Poskytování dat z veřejných rejstříků“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

0227008333
Letiště Praha, a. s.
IČO: 282 44 532
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zaps. v obch. rejs. Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14003
Štěpánka Janečková
tel. +420 220 116 268
stepanka.janeckova@prg.aero
Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu s těmito pravidly
poptávkového řízení je uvedena na profilu objednatele na adrese
http://zakazky.prg.aero.

I. PŘEDMĚT POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Předmětem poptávkového řízení je výběr poskytovatele aktuálních veřejně dostupných informací
(dat) o obchodních subjektech, fyzických a právnických osobách zejména z veřejných registrů,
evidencí, seznamů nebo rejstříků České republiky a Slovenské republiky a s tím souvisejících
služeb specifikovaných v Příloze D a E tohoto dokumentu. V současné době jsou Objednateli data
poskytována společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO 26212242, sídlo Štětkova
1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4. Data jsou zpracovávána v aplikaci ClueMaker od společnosti
Profinit EU, s.r.o., IČO 04434081, se sídlem: Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, se
kterou má Objednatel uzavřenou smlouvu.

I.1

Rozsah plnění: Bližší specifikace poptávaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny ve
vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu D tohoto dokumentu.

I.2

Místo plnění: areál Letiště Praha, a. s.

I.3

Objednatel vzhledem k charakteru plnění této zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

I.4

Předpokládaná doba plnění: zahájení od 6. 2. 2021 dokončení do 5. 2. 2025.
PRAVIDLA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

II.

III.

II.1

Toto poptávkové řízení je vedeno mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto poptávkové řízení není veřejnou soutěží
o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

II.2

Všeobecné podmínky poptávkového řízení jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. Pokud není
v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, řídí se poptávkové řízení těmito všeobecnými
podmínkami.
POŽADAVKY NA DODAVATELE (KVALIFIKACE DODAVATELE)

III.1

Dodavatel musí splňovat následující požadavky související s realizací předmětu plnění:

III.1.1 jím poskytované informace (data) musí mít buď charakter tzv. otevřených dat ve smyslu
ustanovení § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, anebo charakter tzv. „otvorených údajov“ ve smyslu zákona
č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií), ve znění pozdějších předpisů, anebo musí být
dodavatelem zpracovávána v souladu s platnými právními předpisy, zejména tzv.
obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU a zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anebo zákonem č. 18/2018 Z.z.,
o ochrane osobních údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších
předpisů,

III.1.2 jím poskytované informace (data) musí být plně zpracovatelné v aplikaci ClueMaker, jejímž
autorem je společnosti Profinit EU, s.r.o., IČO 04434081, se sídlem: Tychonova 270/2,
Hradčany, 160 00 Praha 6,

III.1.3 musí mít v posledních 3 letech před zahájením tohoto poptávkového řízení zkušenost
s realizací alespoň 2 obdobných zakázek, každou v minimálním finančním objemu
500.000,- Kč bez DPH, kdy za obdobnou zakázku bude považováno poskytování

aktuálních veřejně dostupných informací (dat) o obchodních subjektech a fyzických
a právnických osobách na ně propojených z registrů, evidencí, seznamů nebo veřejných
rejstříků České republiky a Slovenské republiky.

III.2

Dodavatel dále musí splňovat následující všeobecné požadavky:

III.2.1 nesmí být v likvidaci;
III.2.2 není v úpadku, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není/nebyl v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;

III.2.3 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto poptávkového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v čestném prohlášení, které tvoří přílohu
tohoto dokumentu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

III.2.4 musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.
III.3

Dodavatel potvrdí splnění všech výše uvedených požadavků předložením:

III.3.1 písemného potvrzení od společnosti Profinit EU, s.r.o., IČO 04434081, se sídlem:
Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, o tom, že
III.3.1.1 aplikace ClueMaker je schopna bez úpravy její konfigurace číst a zobrazovat
informace (data), které má dodavatel v úmyslu poskytovat Objednateli za účelem
plnění této zakázky, nebo
III.3.1.2 aplikace ClueMaker sice není schopna bez úpravy její konfigurace číst
a zobrazovat informace (data), které má dodavatel v úmyslu poskytovat
Objednateli za účelem plnění této zakázky, nicméně že společnost Profinit EU,
s.r.o. je ochotna a schopna upravit konfiguraci aplikace ClueMaker tak, aby tato
aplikace bez omezení četla a zobrazovala informace (data), které má dodavatel
v úmyslu poskytovat Objednateli za účelem plnění této zakázky,
(ve vztahu k bodu III.1.2),

III.3.2 čestného prohlášení, které tvoří přílohu B tohoto dokumentu (ve vztahu k bodům III.1.1,
III.1.3 a III.2).

III.4

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu poptávkového řízení vyzvat dodavatele
k prokázání skutečností uvedených v čestném prohlášení, a to k předložení dokumentů
prokazujících uvedené skutečnosti. Uvedení nepravdivých informací v čestném prohlášení může
vést k zápisu dodavatele do objednatelova interního rejstříku osob se zákazem plnění jeho
zakázek (tzv. „blacklist“).

III.5

Nad rámec výše uvedených požadavků na dodavatele (kvalifikace dodavatele) jsou dodavatelé
povinni jako nedílnou součást své nabídky učinit

III.5.1 čestné prohlášení o (ne)existenci střetu zájmů;
III.5.2 čestné prohlášení o skutečnosti, že proti nim a/nebo proti osobám uvedeným pod písm. d)
čestného prohlášení, jež je přílohou tohoto dokumentu, bylo/nebylo zahájeno trestní
stíhání pro podezření ze spáchání některého z trestných činů uvedených v předmětném
čestném prohlášení.

IV.

POVINNÝ OBSAH NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁNÍ

IV.1

Nabídka dodavatele musí obsahovat následující doklady/dokumenty (některé z nich viz přílohy
tohoto dokumentu):

IV.1.1 vyplněné čestné prohlášení dodavatele ve formátu .pdf,
IV.1.2 doklady prokazující splnění požadavku na dodavatele dle bodu III.1.1 až III.1.3 shora
(příslušné dokumenty),

IV.1.3 vyplněný návrh smlouvy ve formátu .pdf a .docx,
IV.1.4 vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny; Nabídková cena bude rovněž vložena
ve formátu .xls/.xlsx.

IV.1.5 přehled nabízených informací (dat) a jejich zdrojů (dle Přílohy D):

IV.1.5.1 seznam povinných informací (dat) a zdrojů specifikovaných v Příloze D
s potvrzením, že všechny tyto informace (data) jsou obsaženy a že pochází mj.
z povinných zdrojů vč. přiřazení těchto zdrojů k jednotlivým informacím (datům),
IV.1.5.2 seznam informací (dat) nabízených nad rámec povinných informací (dat)
s uvedením zdrojů těchto informací (dat), míry jejich dostupnosti (jako %
populace, ke kterému tato data existují) a jejich přidané hodnoty v podobě rizika,
které tyto informace (data) představují a k jehož řízení jejich znalost přispívá,

IV.1.6 vzorek informací (dat) ve formátu grafického zobrazení subjektů a vazeb mezi nimi
a tabulek ve formátu .xls/.xlsx obsahujících povinné informace (data) a povinné zdroje
těchto informací (dat) definované v Příloze D a také informace (data) a jejich zdroje
nabízené nad rámec povinných informací (dat) a jejich zdrojů, které jsou předmětem
kvalitativního hodnocení; vzorkem jsou veškeré informace (data) vztahující se
k následujícím subjektům a subjektům/osobám na nich napojených:
IV.1.6.1 Letiště Praha, a. s. (IČO: 28244532) a subjekty v jeho bezprostředním okolí
s aktuální vazbou,
IV.1.6.2 GHC GENETICS, s.r.o. (IČO: 28188535) a subjekty v jeho bezprostředním okolí
s aktuální vazbou,
IV.1.6.3 společnost (odlišnou od společností dle čl. IV.1.6.1 a IV.1.6.2) a subjekty na ní
napojené dle výběru dodavatele tak, aby na této ukázce byly vhodně
prezentovány a doloženy především informace (data) a jejich zdroje nabízené nad
rámec povinných informací (dat) a jejich zdrojů dle Přílohy D,

IV.1.7 údaje k bezplatnému testovacímu použití aplikace zajišťující online přístup do Centrální
evidence exekucí (využito bude maximálně 10 dotazů do evidence).

IV.2
V.

Nabídky musí být doručeny ve stanovené lhůtě a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, na adrese http://zakazky.prg.aero.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

V.1

Nabídky budou hodnoceny dle následujících dílčích kritérií:

V.1.1 Nabídková cena – váha 75 %,
V.1.2 Kvalita a rozsah nabízených informací (dat) nad rámec povinných informací (dat) – váha
25 %.

V.2

Nabídková cena – nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude v rámci tohoto dílčího kritéria
hodnocena jako nejvýhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou jako nejméně vhodná.
Vzhledem k tomu, že Objednatel nyní využívá informace (data) od společnosti CRIF – Czech
Credit Bureau, a.s. a používaná aplikace ClueMaker je konfigurována na tyto informace (data),
pak v případě informací (dat) v jiném formátu je nutné zajistit jejich kompatibilitu s touto aplikací,
a to úpravou konfigurace ze strany stávajícího poskytovatele aplikace (Profinit EU) a také interními
zdroji Objednatele. Tato úprava bude případně jednorázovým vícenákladem na straně
Objednatele ve výši 77 000,- Kč bez DPH, který bude zohledněn při hodnocení ekonomické
výhodnosti nabídek.
Objednatel z tohoto důvodu pouze pro účely hodnocení přičte tyto vícenáklady k nabídkovým
cenám dodavatelům, kteří nabízejí informace (data) v jiném formátu, než na který je aplikace
ClueMaker u Objednatele aktuálně konfigurována.

V.3

Kvalita a rozsah nabízených informací (dat) nad rámec povinných informací (dat) –
hodnoceno bude maximálně 10 dodavatelem předložených nepovinných informací (dat) nad
rámec povinných informací (dat) sloužících k řízení relevantního rizika, u kterých se dodavatel
domnívá, že budou pro hodnocení tohoto kritéria nejlepší (položky uvedené na řádcích 27 – 36
Přílohy D).
K předloženým max. 10 položkám budou přiřazeny body dle subkritéria č. 1 (Pokrytí populace
tímto typem informace – dle deklarace dodavatele) uvedeného v tabulce níže. Objednatel je
oprávněn vyzvat dodavatele k předložení dokladů, které budou prokazovat pokrytí populace tímto
typem informace v rozsahu (%) uváděném Dodavatelem. Populací se rozumí úplná množina entit
tak, jak ve skutečnosti existují. Datově pokrytou částí populace je ta část entit, o kterých je dána
informace dostupná v nabízených datech. Např. populací jsou všechny osoby, které vzhledem ke
své funkci splňují definici politicky exponovaných osob dle daného zákona; pokrytou částí
populace jsou ty, které jsou obsaženy v nabízených datech.

Následně budou tyto položky subjektivně hodnoceny dle subkritéria č. 2 (Přidaná hodnota).
Přidělený počet bodů za subkritérium č. 1 bude vynásoben koeficientem subkritéria č. 2
uvedeného v tabulce níže.
Dílčí kritérium – Kvalitativní hodnocení informací (dat) nabízených nad rámec
povinných
1. Subkriérium - Pokrytí populace tímto typem informace (dle deklarace dodavatele):
a)
b)
c)

více než 80 %
41 – 80 %
pokrytí méně než 40 %

2. Subkriérium - Přidaná hodnota (hodnoceno subjektivně objednatelem):
a)
b)
c)

vysoká
střední
žádná

Počet
bodů
10
5
2
Koeficient
1
0,5
0

V rámci subjektivního hodnocení bude přidaná hodnota „vysoká“ udělena těm
položkám/informacím, u kterých Objednatel shledá, že se jedná o informace, které významně
přispějí k poznání subjektů a tím i identifikaci rizik, která mohou být relevantní ve spolupráci mezi
Objednatelem a těmito subjekty. Může se jednat např. o:
a.

b.
c.

d.

informace o subjektech, které nejsou obsažena v povinných zdrojích zejména údaje o:
i. managementu subjektů,
ii. osobách jednajících za subjekty z jiného titulu (mandátní smlouvy, pověření, plná
moc apod.),
iii. akcionářská struktuře a.s.,
iv. tichém společenství s.r.o.;
informace o subjektech, které jsou subjekty povinny zveřejňovat v povinných zdrojích, ale
která povinný zdroj neobsahuje (subjekty je dosud nezveřejnily);
informace ze zveřejněných kauz o subjektech, které se týkají trestné činnosti (zejména
korupce, podvodů, terorismu) nebo finančních machinací, poškozování životního
prostředí, porušování BOZP;
seznam tzv. politicky exponovaných osob ČR a SR, ve smyslu ustanovení§ 4 odst. 5
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 6 zákona č. 297/2008 Zz.,
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci subjektivního hodnocení bude přidaná hodnota „střední“ udělena těm
položkám/informacím, u kterých Objednatel shledá, že se jedná o informace, které pomáhají
dokreslit obrázek o subjektech, ale jejich přínos k řízení rizik spolupráce s těmito entitami je pouze
omezený nebo zprostředkovaný. Může se jednat např. o:
a.

b.

hodnocení subjektů podle ekonomických ukazatelů na základě algoritmů stanovených
Dodavatelem (ratingy/indexy);
digitalizované údaje a informace obsažené v listinných dokumentech založených ve
Sbírce listin nad rámec povinných údajů (finančních výkazů).

V rámci subjektivního hodnocení bude přidaná hodnota „žádná“ udělena těm
položkám/informacím, u kterých Objednatel shledá, že se jedná o informace, které nesouvisí
s účelem, pro který je Objednatel pořizuje. Neposkytují buď žádné, nebo poskytují nevýznamné
informace z pohledu identifikace a hodnocení možných rizik spolupráce se subjekty. Může se
jednat např. o seznamy a údaje o účasti v zájmových spolcích a sdruženích, jako jsou dobrovolní
hasiči, myslivecká sdružení, tělovýchovné jednoty, bytová družstva, společenství vlastníků
jednotek apod.

V.4

Za nejvýhodnější hodnoty v rámci dílčích kritérií budou považovány:

V.4.1 Nejnižší Nabídková cena,
V.4.2 Kvalita a rozsah nabízených informací (dat) nad rámec povinných dat s nejvyšším
počtem obdržených bodů.

V.5

Dílčí kritéria budou vynásobena váhou dle odst. V.1. Váhově přepočtené bodování jednotlivých
dílčích kritérií bude sečteno pro každou nabídku a celkový počet bodů určí pořadí nabídek.
Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně. Nabídka s nejvyšším počtem obdržených bodů bude
hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejnižším počtem obdržených bodů jako nejméně
vhodná.

V.6

Objednatel uvádí vzorce pro výše uvedené hodnocení nabídek:

V.6.1 Nabídková cena:
X1 = (Y : Z) x 75
kdy Y znamená hodnotu nejnižší nabídkové ceny, Z znamená hodnocenou
nabídkovou cenu, X1 znamená počet bodů za dané kritérium

V.6.2 Kvalita a rozsah nabízených dat na rámec povinných dat:
X2 = (Z : Y) x 25
kdy Z znamená hodnocený počet bodů, Y znamená nejvyšší obdržený počet
bodů, X2 znamená počet bodu za dané kritérium

V.6.3 Celkový počet bodů: X = X1 + X2
kdy X znamená celkový počet bodů za nabídku.

V.7

Po posouzení a vyhodnocení nabídek může být uskutečněna elektronická aukce nebo jednání
o nabídkách. Podmínky konání elektronické aukce a jednání o nabídkách jsou uvedeny ve
všeobecných podmínkách poptávkového řízení v příloze tohoto dokumentu.

V.8

Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s jedním dodavatelem.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K POPTÁVKOVÉMU ŘÍZENÍ

VI.

VI.1

Konec lhůty pro podávání dotazů k poptávkovému řízení je objednatelem stanoven na tři pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Do lhůty pro podání dotazů k poptávkovému řízení
se nepočítá poslední den lhůty pro podání nabídek. V uvedené lhůtě musí být dotazy doručeny
objednateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Objednatel si vyhrazuje právo na
opožděně podané dotazy nereagovat.

VI.2

Objednatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu zakázky v elektronickém
nástroji E-ZAK, kde budou uveřejňovány informace k průběhu poptávkového řízení a případné
změny v pravidlech, resp. podmínkách poptávkového řízení.

VII.

PŘÍLOHY

VII.1 Nedílnou součástí těchto pravidel poptávkového řízení jsou následující přílohy:
VII.1.1

Příloha A – Všeobecné podmínky poptávkového řízení

VII.1.2

Příloha B – Vzor čestného prohlášení dodavatele

VII.1.3

Příloha C – Cenová kalkulace

VII.1.4

Příloha D – Přehled informací nabízených v datovém extraktu

VII.1.5

Příloha E – Vzor smlouvy o poskytování dat z veřejných rejstříků

JUDr. Petra Volín
na základě pověření
Letiště Praha, a. s.

