POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
„ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍ PODPORY DELL“
1. Informace o Zadavateli
Zadavatel:
Český Aeroholding, a.s.
se sídlem:
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
IČ:
248 21 993
DIČ:
CZ699003361
zápis v obchodním rejstříku:
rejstřík vedený Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 17005
(dále jen jako „CAH“ nebo „Zadavatel“)
Toto poptávkové řízení je zadáním veřejné zakázky (dále jen „Zakázka“) mimo rámec zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), nejde o veřejnou
soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen „NOZ“)

2. Vymezení předmětu zakázky
2.1. Předmětem Zakázky je zajištění (zprostředkování) následujících služeb:
2.1.1.Prodloužení servisní podpory na servery Dell. Specifikace serverů a požadovaného supportu
je uvedena v příloze č. 1.
2.2. Spolupráce s vybraným uchazečem bude realizována na základě objednávky, jejíž vzor tvoří
přílohu č.2

3. Doba dodání a místo plnění
3.1. Termín dodání: od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
3.2. Místem dodání je: letiště Praha/Ruzyně

4. Další podmínky
4.1. Uchazeč podáním nabídky souhlasí s těmito základními smluvními podmínkami:
4.1.1.Uchazeč je oprávněn doručit Zadavateli fakturu nejdříve v den předání protokolu o registraci
servisní podpory u společnosti Dell. Den podpisu protokolu o registraci u společnosti Dell je
i dnem zdanitelného plnění
4.1.2.Platba převodem po dodání předmětu plnění, splatnost faktury 30 dnů od doručení faktury
Zadavateli. Platby budou probíhat v CZK.

5. Požadavky na uchazeče
5.1. Platnost nabídky uchazeče je minimálně 30 dnů od jejího doručení.
5.2. Doložení oprávnění ke zprostředkování servisních služeb společnosti Dell – prostá kopie
certifikátu.

6. Požadavek na zpracování nabídky
6.1. Uchazeč v nabídce uvede identifikační údaje (obchodní firmu, sídlo, IČ), kontaktní osobu a
nabídkovou cenu.
6.2. Cena za předmět poptávky dle čl. I. bude v nabídce stanovena za celé plnění. Cena bude
stanovena v CZK bez DPH. Detailní cenový rozpis bude uveden do tabulky, která tvoří přílohu č.
1. Příloha č. 1 jedna bude zaslána ve formátu MS Excel (.xls nebo xlsx.)
6.3. Společně s nabídkou může předložit Uchazeč vlastní návrh Smlouvy. CAH si vyhrazuje právo o
tomto návrhu Smlouvy jednat.
6.4. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu poptávkového řízení v rozsahu cenové
kalkulace, se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným plněním. Nabídková cena
musí zahrnovat zejména dopravné na místo realizace a ostatní náklady, které nesouvisí
s předmětem plnění.

7. Způsob podávání nabídky
7.1. Nabídky budou zasílány na mailbox vr0122002943@cah.cz . Nabídky všech uchazečů budou
Zadavateli zpřístupněny až po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Doručení nabídky Zadavateli
bude uchazečům potvrzeno automaticky vygenerovanou emailovou odpovědí. Tato emailová
adresa slouží pouze pro podávání nabídek, nelze ji použít pro komunikaci se Zadavatelem
(Zadavatel do příslušné schránky nemá přístup před vypršením lhůty pro podání nabídek). Pokud
uchazeč zašle nabídku na uvedenou emailovou adresu po termínu pro podání nabídek, bude mu
tato skutečnost sdělena automaticky vygenerovanou emailovou odpovědí.

8. Lhůta pro podání nabídek:
8.1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 26. 3. 2018 do 13:00.
8.2. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu termínu pro podání nabídek.

9. Dodatečné informace k poptávkovému řízení
9.1. Kontaktní osoba: Martin Sotorník
9.2. Případné dotazy je možné zasílat elektronicky na adresu: martin.sotornik@cah.cz

10. Způsob hodnocení nabídek
10.1. Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění.
10.2. CAH si vyhrazuje právo nereagovat na žádnou z nabídek. CAH vzniká na základě obdržených
nabídek pouze právo, nikoliv povinnost odběru předmětu plnění dle této poptávky. Nabídka může
být akceptována jako celek nebo pouze určitá část nabídky.
10.3. CAH si vyhrazuje právo jednat o nabídkách s uchazeči, jejichž nabídky byly hodnoceny. Případné
jednání proběhne po kontrole úplnosti a vyhodnocení všech nabídek.

10.4. CAH si vyhrazuje právo vést případné jednání o nabídkách s každým uchazečem samostatně
nebo se všemi uchazeči společně. Způsob a formu jednání oznámí CAH všem uchazečům, jejichž
nabídky byly hodnoceny. Zadavatel předpokládá vícekolové jednání o ceně.
10.5. Podáním nabídky dává uchazeč souhlas s tím, že údaje z nabídky uchazeče mohou být
zveřejněny.
10.6. Tato Zakázka není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících NOZ.
Zadavatel je oprávněn kdykoli ukončit jednání o Zakázce a o uzavření smlouvy nebo jakéhokoliv
jiného závazku, a to i bez uvedení důvodu, či bez existence spravedlivého důvodu, aniž by tím
uchazeči vznikla jakákoli práva, a to i tehdy, pokud se uzavření smlouvy nebo jakéhokoliv jiného
závazku jeví jako vysoce pravděpodobné. Pro tento případ uchazeč podáním nabídky souhlasí
s tím, že ustanovení § 1729 NOZ se pro účely této Zakázky a uzavírání smlouvy nebo jakéhokoliv
jiného závazku s uchazečem nepoužije.

11. Přílohy
Příloha č. 1 – Kalkulace nabídkové ceny a specifikace podpory
Příloha č. 2 – Vzor Objednávky

Martin Digitálně
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