DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA
PODPORU SAP 2020 - 2023
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
NA ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO
SYSTÉMU

Číslo spisu:
Profil zadavatele:

0227008153
https://zakazky.cah.cz/

I.

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
I.1. Název: Dynamický nákupní systém na podporu SAP 2020 - 2023
I.2. Druh veřejné zakázky: Dynamický nákupní systém na služby
I.3. Adresa veřejné zakázky:

https://zakazky.cah.cz

I.4. Identifikační údaje zadavatele:

II.

Název:

Letiště Praha a.s.

Sídlo:

Praha 6, K Letišti 1019/6, PSČ 160 08

IČO:

28244532

Zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
II. 1. Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na podporu SAP
2020 – 2023 (dále jen „DNS“). Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS
v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy
jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po
desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. Zadavatel dynamický nákupní systém rozdělí do
kategorií uvedených níže.
II. 2. Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vymezuje požadavky zadavatele na způsobilost
a kvalifikaci dodavatele a způsob prokázání jejího splnění a obsahuje informace nezbytné pro
vypracování a podání žádosti o účast v DNS a podmínky zařazení do DNS. Dodavatel je
povinen postupovat dle této ZD a v souladu s příslušnými ustanoveními dotčených právníc h
předpisů, zejména potom zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“)
II. 3. Zadavatel stanoví, že k této ZD, včetně jejích příloh, bude v souladu a za podmínek
stanovených v ZZVZ, umožněn neomezený dálkový přístup, a to jejím uveřejněním na profilu
zadavatele, na adrese: https://zakazky.cah.cz/.
II. 4. Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E -ZAK.
II. 5. Doba trvání DNS:
DNS bude zaveden na dobu 48 měsíců.
II. 6. Kategorie DNS:
Zadavatel uvádí, že DNS bude rozdělen do následujících kategorií:
1.

Rámcová dohoda (konzultační služby pro všechny jednotlivé moduly)

2.

FI, CO, AM, FIBA, SD – finance, účetnictví, obchod, fakturace,

3.

MM, SRM, POE – sklady, nákup, nákupní košíky, uniformy a pracovní oděvy

4.

HR, DLP – personalistika, mzdy, diety letového provozy

5.

Eduard (LSO) – vzdělávání a kvalifikace

6.

Success factors – personalistika

7.

PM – plánování údržby

8.

MIB: Project – projektové řízení staveb

9.

Light portál – portálové řešení

10. CLM – oběh interních dokumentů
11. PS - projektové řízení SAP R/3(obecně)
12. BO/BW, BPC – reporting (business warehouse), plánování,
13. BC, SAP Fiory (GW), NetViewer, SOLMAN – báze SAP
14. REM – správa, smlouvy a fakturace pronájmů

Dodavatel označí v žádosti o účast vybrané kategorie DNS, do kterých si přeje být zařazen.

II. 7. Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
Ondřej Němeček
II. 8. Formulář žádosti o účast
II. 8.1. Zadavatel v příloze č. 1 této ZD předkládá dodavatelům vzorový formulář žádosti o účast
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, které jsou rozhodné pro posouzení, zda
dodavatel splňuje podmínky pro zařazení do tohoto DNS.
II. 8.2. Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků pro zařazení dodavatele do
tohoto DNS, prokáží dodavatelé předložením podepsaného formuláře žádosti o účast
včetně příslušných příloh nebo jiných požadovaných dokladů.

III.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNKY PLNĚNÍ
III.1. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby na podporu SAP (dále také
„Plnění“) pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
III.2. Předmět Plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, jejich zadávací podmínky,
hodnotící kritéria a obchodní a smluvní podmínky, budou podrobně vymezeny vždy ve výz vě
k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
III.3. Termíny a místa plnění předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou
stanovovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
III.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80 000 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“). Jde o souhrnnou předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek, které
mají být zadány za celou dobu trvání DNS.

III.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále
jen „CPV“):¨
Druh dodávek
Informační technologie: poradenství, vývoj
programového vybavení, internet a podpora
Balíky programů a informační systémy

CPV kód
72000000-5
48000000-8

III.6. Prohlídka místa plnění:
S ohledem na předmět veřejné zakázky se nekoná prohlídka místa plnění.

IV.

POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
IV.1. Zadavatel posoudí došlé žádosti o účast z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedený c h
v zadávacích podmínkách.
IV.2. Do DNS budou zařazení účastníci, kteří podali žádost o účast prokazující splnění požadavk ů
dle zadávací dokumentace.
IV.3. Účastník, jehož žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky, zadavatel vyloučí z účasti
v zadávacím řízení a do DNS tohoto účastníka nezařadí.
IV.4. Okamžikem zařazení dodavatele do DNS nevzniká právo ani povinnost dodavat ele
k poskytnutí Plnění. Veškerá plnění budou poskytována na základě veřejných zakázek
zadaných na základě výzvy k podání nabídek po zavedení DNS.

V.

K VALIFIKACE
V.1. Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci. Prokázáním kvalifikace se v této veřejné zakázce
rozumí:
V.1.1. Prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ
V.1.2. Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ
V.1.3. Pro kategorie č. 2 – 14 DNS zadavatel požaduje také prokázání technické kvalifikac e
dle § 79 ZZVZ
V.2. Bližší informace o způsobu prokázání způsobilostí a kvalifikace jsou uvedeny ve Formuláři
žádosti o účast, který je přílohou č. 1. této ZD.
V.3. Pro podání žádostí o účast do již zavedeného DNS stanovuje zadavatel lhůtu pro splnění
požadovaného kritéria způsobilosti a kvalifikace na tři (3) měsíce, počítanou ode dne podání
žádosti o účast.

VI.

D ALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
VI.1. Žádost o účast musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce.
VI.2. Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v žádosti o účast nad
rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.

VI.3. Žádosti o účast lze zpracovat výhradně v elektronické podobě.

VII.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
VII.1.
Lhůta pro podání žádosti o účast a termín otevírání žádosti o účast jsou uvedeny v
oznámení o zahájení zadávacího řízení na www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu
zadavatele.
VII.2.

Elektronické žádosti o účast se podávají prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na adrese veřejné zakázky https://zakazky.cah.cz

VII.3.
Elektronická žádost o účast bude vložena ve standardním elektronickém formátu – pdf
nebo dokumenty MS Office.
VII.4.
Upozorňujeme, že nepřipouštíme podání žádosti o účast jiným způsobem či v jiné
formě.
VII.5.
Dodavateli se po přihlášení do elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušného
DNS nabídne funkcionalita pro vytvoření a odeslání elektronické žádosti o účast, včetně jejího
zašifrování. Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické žádosti o účast jsou
uvedeny v manuálu Dodavatele na níže uvedených adresách. Žádosti o účast doručené
v nesouladu s manuálem, např. prostřednictvím interní zprávy v E-ZAK, se nepovažují za
řádně podané a nebude k nim přihlíženo.
VII.6.
Dodavatel odpovídá za doručení žádosti o účast ve stanovené lhůtě pro podání žádosti
o účast.
VII.7.
Doporučujeme vkládat žádost o účast do aplikace v dostatečném předstihu, aby bylo
možné včas vyřešit případné technické problémy.

VII.8.
S ohledem na ustanovení § 140 odst. 1 ZZVZ, podle kterého zadavatel umožní po celou
dobu trvání DNS každému dodavateli podat žádost o účast, zadavatel upozorňuje, že je
možné, aby dodavatelé podali žádost o účast pomocí elektronického nástroje E -ZAK
(https://zakazky.cah.cz) kdykoliv po celou dobu trvání DNS.

VIII.

OSTATNÍ PODMÍNKY
VIII.1.

Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

VIII.2.
V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli
požadovat vysvětlení ZD. Žádosti o vysvětlení ZD jsou dodavatelé povinni podávat výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
VIII.3.
V případě, že v době trvání DNS dojde ke změně skutečností a údajů uvedených v
žádosti o účast, je účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat.
VIII.4.
Účastník vybraný na základě Výzvy k podání nabídky je povinen na vyžádání
zadavatele nejpozději ke dni podpisu smlouvy předložit doklad o uzavření pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním ve výši alespoň
1.000.000,- Kč. Za doklad prokazující pojištění se považuje prostá certifikátu o pojištění
vystaveného pojišťovnou nebo makléřem, u níž je Účastník pojištěn, tyto skutečnosti

prokazující. V případě, že podává nabídku do výběrového řízení publikovaného na základě
Výzvy v zavedeném DNS více osob společně, musí splnění tohoto předpokladu prokázat
všechny osoby, které společně podávají nabídku. Nepředloží-li vybraný Účastník tento doklad
ve výše uvedené lhůtě, má Zadavatel právo ukončit s tímto Účastníkem jednání o podpisu
smlouvy a začít jednat o podpisu smlouvy s Účastníkem, jehož nabídka se umístila jako
následující v pořadí výhodnosti.
VIII.5.
Zadavatel je oprávněn zavedený DNS kdykoliv zrušit a rovněž je oprávněn zrušit
jednotlivé veřejné zakázky zadávané v průběhu trvání DNS.
VIII.6.

Elektronický nástroj E-ZAK

VIII.6.1. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky pros třednic t vím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v
průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití
všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv.
registraci dodavatele.
VIII.6.2. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
VIII.6.3. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E -ZAK se
považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla
písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E -ZAK adresátovi
odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v
elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

VIII.6.4. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E -ZAK včetně informac í
o používání elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.cah.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.cah.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

IX.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
IX.1. Příloha 1 – Formulář žádosti o účast

Datum:

Podpis:
Jméno:

Datum:

__________________________
Ing. Václav Řehoř
předseda představenstva
Letiště Praha a.s.

Ondřej Němeček

Podpis:
Jméno:

Ing. Jiří Černík
člen představenstva
Letiště Praha a.s.

Digitálně podepsal Ondřej Němeček
Datum: 2020.03.17 12:14:30 +01'00'

