ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A PŘEDLOŽENÍ INDIKATVNÍ NABÍDKY

Nepravidelná přeprava zaměstnanců a cestujících
(dále jen jako „RFI“)

1. Základní informace o objednateli
Objednatel:
se sídlem:
IČO:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen jako „ČSAH“)

Czech Airlines Handling, a. s.
Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
256 74 285
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 17139

2. Cíl RFI, záměr
Předmětem zakázky bude popis systému o zajištění nepravidelné přepravy osobními
vozidly:
- zaměstnanců za účelem výkonu práce, tzn. z domova do práce nebo opačným směrem
v nočních nebo brzkých ranních hodinách a
- cestujících leteckých společností, pro které ČSAH zajišťuje handlingové služby a služby
v případě zpožděného nebo zrušeného letu, a to za účelem přepravy z letiště do
smluvního hotelu nebo opačným směrem.
ČSAH poptává oslovené subjekty k předložení písemné odpovědi, resp. indikativní
nabídky na tuto žádost dle specifikace níže.
3. Očekávaná indikativní nabídka by měla obsahovat
Součástí indikativní nabídky by mělo být:
-

Popis vozového parku (množství, značky vozidel, druh kategorie vozidel, jestli
disponuje í kromě osobních vozidel i mini busy a podobně a systém fungování
společnosti (jestli má vozidla ve vlastnictví nebo funguje formou spolupráce atd.)

-

Systém fungování objednávek, fakturace a nepravidelné přepravy pro
zaměstnance a v případě zajištění přepravy pro cestující do a z hotelu

-

Byla by ochota akceptovat standardní platební podmínky ČSAH, a.s.?:
„Doba splatnosti Faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli na
adresu uvedenou v čl. … Smlouvy. Připadne-li termín splatnosti na sobotu,
neděli, pracovní volno a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných
právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není
pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující
pracovní den. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované
částky z účtu Objednatele.
Došlá Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu
platných právních předpisů ČR, zejména zákona o dani z přidané hodnoty a musí
obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje a musí obsahovat číslo
Objednávky. Dodavatel je povinen doručit Objednateli Fakturu na adresu
uvedenou v čl. …. Smlouvy nejpozději do desátého (10.) dne následujícího po dni
uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel má po obdržení Faktury deset (10)
dní na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud není.
Vrácením chybně vystavené Faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání
opravené Faktury začíná běžet doba nová. „

-

Systém tvoření ceny v případě přepravy zaměstnanců a cestujících, jestli
možnost fixace jednotkových cen

V souvislosti s přípravou výše uvedené zakázky si Vás dovolujeme v rámci indikativní
nabídky požádat o zodpovězení níže uvedených otázek:
4. Průběh RFI
Účast v RFI je otevřená. Toto RFI je uveřejněno na
(https://zakazky.prg.aero) a účastnit se tak mohou všichni dodavatelé.

profilu

ČSAH

Dodavatelé mohou ČSAH zasílat doplňující e-mailu: dagmar.kellerova@prg.aero.
Indikativní
nabídky
mohou
dodavatelé
posílat
dagmar.kellerova@prg.aero , a to do 3.11. 2021 do 14:00 hod.

do

e-mailu:

ČSAH preferuje, aby indikativní nabídka byla vložena jako 1 soubor typu PDF nebo ZIP
apod. ČSAH preferuje, aby indikativní nabídka byla zpracována v českém, nebo
slovenském jazyce.
5. Závěrečná ustanovení
Dodavatel předkládá svoji indikativní nabídku bezplatně, z předložené nabídky nemůže
uplatňovat vůči ČSAH žádné nároky. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů
spojených se zpracováním indikativní nabídky. ČSAH obdržené nabídky nevrací.
Informace z RFI nesmí být ani jednou ze stran předány, zkopírovány ani jinak fyzicky
nebo elektronicky poskytnuty třetím osobám s výjimkou subkontraktora některé ze stran.
Toto RFI není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ani veřejnou zakázkou ve smyslu
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Z předložené nabídky neplynou ČSAH žádné závazky vůči dodavateli. ČSAH si
vyhrazuje právo změnit podmínky RFI, případně RFI bez udání důvodů zrušit.
Dodavatelé berou na vědomí, že toto RFI slouží ČSAH 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 ČSAH 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 ČSAH
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 je právo České republiky.
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