POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
„Přemístění znaků u TWY D a TWY F“
Číslo poptávkového řízení: 0224004177
Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.
se sídlem:
Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 160 08
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO:
28244532
DIČ:
CZ699003361
(dále jen jako „Zadavatel“)
Toto poptávkové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
I.

Vymezení předmětu poptávkového řízení
1. Předmětem plnění Zakázky je zajištění realizace přemístění 2 ks stávajících prosvětlených
informačních znaků u TWY D a TWY F, včetně provedení souvisejících stavebních prací, dle
projekové dokumentace společnosti ASDA s.r.o, č.zak.13317, z 09.2017. Realizace díla proběhne
ve dvou etapách v návaznosti na plánovaná omezení na provozních plochách Letiště Praha:
a. I.etapa - stavební a montážní práce v prostoru pásu úseku TWY F4
b. II.etapa - stavební a montážní práce v prostoru pásu úseku TWY D4

2. Vypracování Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření a Dokumentace skutečného provedení
(dále jen „Dílo“).

3. Dodavatel se zavazuje pro práce na provozních souborech PS01 a PS02, vymezené projektovou
dokumentací použít subdodavatele, který disponuje platným oprávněním k instalacím a opravám
leteckých pozemních zařízení podle Přílohy č.1 k vyhlášce č.108/1997 Sb., body 3.1 a 3.2.
II. Doba a místo plnění předmětu poptávkového řízení
1.

Doba plenění pro:
a. I.etapu - stavební a montážní práce v prostoru pásu úseku TWY F4: 25.6. – 8.7.2018
b. II.etapu - stavební a montážní práce v prostoru pásu úseku TWY D4: 17.9 – 20.9.2018

2.

Místem plnění je letiště Praha/Ruzyně a jeho vyhrazená bezpečnostní zóna (zóna SRA).

3.

Realizace Díla bude plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně a opatřením vydanými
provozovatelem letiště. Na základě oznámení provozní složky Objednatele může být provádění
prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) nebo na
dny pracovního klidu.

III. Požadavky na dodavatele
1.

Uchazeč současně s nabídkou zašle Zadavateli následující doklady:
a.

Doklady o oprávnění dodavatele k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu tohoto poptávkového řízení,

b.

Čestné prohlášení o vlastnické struktuře společnosti ke dni podání nabídky až po konečné
vlastníky. V případě, kdy je konečným beneficientem příjmů Dodavatele a/nebo zisku
vytvořeného Dodavatelem osoba odlišná od vlastníka, uvede Dodavatel i všechny tyto
beneficienty. Přílohou čestného prohlášení bude soupis jednotlivých vlastníků a
beneficientů s uvedením jejich podílů. V případě Dodavatele, který má právní formu akciové

společnosti a jeho akcie jsou obchodovány na burze, uvede Dodavatel v rámci čestného
prohlášení požadované skutečnosti pouze ve vztahu k akciím, které nejsou obchodovány
na burze.
c.

Čestné prohlášení v příloze A této poptávky, podepsané osobou oprávněnou jednat za
Dodavatele.

d.

Prostou kopii dokladu subdodavatele dle bodu I.3 - oprávnění k instalaci a opravám
leteckých pozemních zařízení

e.

Vybraný dodavatel bude povinen nejpozději ke dni podpisu smlouvy předložit doklad
o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním ve
výši alespoň 500.000,- Kč.

IV. Bezpečnostní způsobilost a režim známého dodavatele
1. S ohledem na místo předmětu plnění Zakázky musí vybraný Uchazeč zajistit splnění podmínek
stanovených zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o civilním letectví“) a dalšími předpisy. Vybraný
Uchazeč se podáním nabídky zavazuje zajistit, aby po celou dobu platnosti Smlouvy měly min. 3
osoby platné ověření spolehlivosti podle § 85e a násl. Zákona o civilním letectví, absolvované
bezpečnostní školení včetně školení Dopravního řádu pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána
identifikační karta pro vstup do SRA zóny. Ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví
(http://www.caa.cz).
2. Podáním nabídky Uchazeč prohlašuje, že je schopen zajistit splnění podmínek uvedených v odst.
IV.1 a IV.6 Poptávky nejpozději do doby nabytí účinnosti smlouvy v případě, že s Uchazečem bude
smlouva uzavřena.
3. Zadavatel upozorňuje Uchazeče, že při zpracování Nabídkové ceny musí zohlednit následující
náklady na splnění podmínek uvedených v odst. IV Zadávací dokumentace:

MJ

Cena bez 21 %
DPH

zhotovení ID karty – čipová

ks

206,62 Kč

5 let

Zhotovení ID -nečipová

ks

132,24 Kč

5 let

ks

99,18 Kč

1 rok

ks

537,20 Kč

1 měsíc

ks

5 413,23 Kč

ks

301,66 Kč

ks

3 016,53 Kč

1 rok

osoba

495,86 Kč

2 roky

osoba

247,93 Kč

2 roky

osoba

1.983,00 Kč

2 roky

osoba

5.950,00 Kč

2 roky

osoba

1 500,00 Kč

1 rok

osoba

991,73 Kč

2 roky

Položka

zhotovení vjezdového povolení na účelovou
komunikaci mezi areálem sever a jih pro 1
služební/firemní vozidlo
povolení vjezdu do SRA zóny pro 1 služební
/firemní vozidlo
Povolení vjezdu do SRA zóny pro 1 služební
/firemní vozidlo
Povolení vjezdu do neveřejného prostoru pro 1
služební /firemní vozidlo
Povolení vjezdu do neveřejného prostoru pro 1
služební/firemní vozidlo
A2 - Bezpečnostní povědomí (= vstupní
bezpečnostní školení)
A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace
B17 - Bezpečnostní management (pro osobu
odpovědnou za bezpečnost ve společnosti)
E3 - Odborná příprava pověřených auditorů (pro
osobu provádějící vnitřní kontrolu kvality)
C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a
letištních dodávek (= podmínky závozu techniky a
materiálu do SRA)
Dopravní řád – školení + test

Platnost

1 rok
1 měsíc

Dopravní řád – jízdy (= praktické přezkoušení po
prvotním školení)

osoba

Vypravování Bezpečnostního programu
(řešeno dodavatelky)
Kontrolní a poradenská činnost (řešená
dodavatelky osobou s E3)

495,87 Kč

2 roky

cca 9.000,- Kč
cca 10.000,- Kč

1 rok

4. Zadavatel zároveň upozorňuje, že ceny za výše uvedené úkony se mohou lišit v závislosti na
aktuálním ceníku Letiště Praha, a. s. Další informace jsou uvedeny také na www.prg.aero v sekci
O nás nebo na www.skoleni-lp.cz.
5. Uvedené částky je možné platit v hotovosti na pokladně Zadavatele, nebo bankovním převodem
na základě vystavené objednávky a faktury.
6. Uchazeč se podáním nabídky zavazuje, že do doby nabytí účinnosti smlouvy bude zapsán
do Registru známých dodavatelů letištních dodávek letiště Praha/Ruzyně. Nutné úkony a
potřebné informace jsou uvedeny v příloze C této Zadávací dokumentace.
7. V případě nesplnění podmínek uvedených v tomto čl. IV. Zadávací dokumentace vybraným
Uchazečem si Zadavatel vyhrazuje právo neuzavřít s tímto Uchazečem smlouvu a přijmout
nabídku Uchazeče, jehož nabídka se umístila jako následující v pořadí výhodnosti a který uvedené
podmínky splňuje.
V. Požadavky na zpracování nabídky a další podmínky účasti v poptávkovém řízení
1. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná v korunách českých bez daně z přidané
hodnoty. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Součástí nabídkové ceny
bude dopravné a veškeré další náklady uchazeče nutné pro plnění Zakázky.
2. Uchazeč odpovídá za úplnost celého předmětu poptávkového řízení v rozsahu cenové kalkulace,
se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným plněním.
3. Uchazeč v nabídce uvede své identifikační údaje (obchodní firmu, sídlo, IČO), kontaktní osobu a
nabídkovou cenu. Nabídka bude opatřená datem a podpisem oprávněného zástupce dodavatele.
4. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je výkaz výměr, který součástí přílohy B – Projektová
dokumentace.
5. Uchazeč současně k nabídce přiloží doklady dle čl. III tohoto dokumentu.
6. Svým podpisem stvrzuje dodavatel souhlas s trváním platnosti nabídky (včetně všech dalších
dokumentů zaslaných Zadavateli spolu s nabídkou) do 30. 8. 2018.
7. Uchazeč předkládá svoji nabídku (včetně všech dalších dokumentů) bezplatně, z předložené
nabídky (včetně všech dalších dokumentů) nemůže uplatňovat vůči Zadavateli žádné nároky.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky (včetně všech
dalších dokumentů).
VI. Smluvní parametry
1. V případě rozhodnutí Zadavatele o uzavření smlouvy bude uzavřena smlouva s jedním
dodavatelem.
2.

Vzor Smlouvy bude předložen uchazečům v průběhu poptávkového řízení.

3.

Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury Zadavateli.

4.

Zadavatel je oprávněno kdykoli ukončit poptávkové řízení a jednání o uzavření smlouvy, a to i bez
uvedení důvodu, či bez existence spravedlivého důvodu, aniž by tím dodavateli vznikla jakákoli
práva, a to i tehdy, pokud se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné. Pro tento případ
dodavatel podáním nabídky souhlasí s tím, že ustanovení § 1729 Občanského zákoníku se pro
účely poptávkového řízení a uzavírání smlouvy s dodavatelem nepoužije.

VII. Způsob podávání nabídky a lhůta, po kterou jsou dodavatelé nabídkou vázáni
1.

Nabídky je možno zasílat pouze na e-mailovou adresu: vr0224004177@cah.cz

2.

Nebude-li nabídka zaslána výhradně na výše uvedenou adresu, bude vyřazena z hodnocení.

3.

Lhůta pro podání nabídek: do 6.4. 2018 do 9:00 hod.

VIII. Způsob hodnocení nabídek

IX.

1.

Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude
stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou jako
nejméně vhodná.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo nereagovat na žádnou z nabídek. Zadavateli vzniká na základě
obdržených nabídek pouze právo, nikoliv povinnost uzavřít smlouvu na plnění předmětu této
poptávky.

3.

Uchazeč předkládá svoji nabídku bezplatně, z předložené nabídky nemůže uplatňovat vůči
Zadavateli žádné nároky. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním
nabídky.

4.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o nabídkách s dodavateli, jejichž nabídky byly hodnoceny.
Případné jednání proběhne po kontrole úplnosti a vyhodnocení všech nabídek.

5.

Zadavatel si vyhrazuje právo vést případné jednání o nabídkách s každým dodavatelem
samostatně nebo se všemi dodavateli společně. Způsob a formu jednání oznámí Zadavatel
všem dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny.

6.

Podáním nabídky dává dodavatel souhlas s tím, že v případě, že bude jednáno o nabídkové
ceně a jeho nabídka bude obsahovat pro Zadavatele nejvýhodnější nabídkovou cenu, může být
tento údaj sdělen ostatním dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny.

Dodatečné informace k poptávkovému řízení
1.
Kontaktní osoba: Kateřina Matajzíková, tel: +420 220 112 910
2.

Dotazy je nutno zasílat elektronicky na adresu:
dotazy nebude brán zřetel.

3.

Lhůta pro podávání dotazů k Poptávce je Zadavatelem stanovena nejpozději do 26.3.2018 do
9:00 hod. V této lhůtě musí být dotazy doručeny kontaktní osobě Zadavatele.

X. Seznam příloh
Příloha A:
Příloha B:
Příloha C:

katerina.matajzikova@cah.cz. Na telefonické

Vzor čestného prohlášení
Projektová dokumentace (na vyžádání u kontaktní osoby)
Registr známých dodavatelů
Digitálně podepsal

Kateřina
Kateřina Matajzíková
2018.03.22
Matajzíková Datum:
14:11:12 +01'00'

