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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Identifikace zadavatele
I.1.

Letiště Praha, a. s.
sídlo:
IČO:
zápis v OR:

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

(dále jen „zadavatel“).

I.2.

Kontaktní osoba zadavatele
I.2.1. Pro účely zadávacího řízení Veřejné zakázky (jak je definována níže) je zadavatelem
stanovena následující kontaktní osoba:
Petra Strádalová Toušková
e-mail: petra.touskova@prg.aero

II.

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název: Dynamický nákupní systém na potraviny, nápoje a tabákové výrobky
Druh veřejné zakázky: Dynamický nákupní systém na dodávky
Adresa veřejné zakázky:

III.

https://zakazky.prg.aero

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na potraviny,
nápoje a tabákové výrobky (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.
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 právních předpisů, zejména potom zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
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.prg.aero.
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel uvádí, že při přípravě zadávacích podmínek DNS vedl zadavatel předběžné tržní
konzultace, dále blíže uvedené v Příloze 3 a 4 této ZD.

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti využití zásad
sociálně, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a výsledky tohoto posouzení
jsou uvedeny v Příloze 5 této ZD – Odůvodnění postupu podle § 6 odst. 4 ZZVZ.
Doba trvání DNS:
DNS bude zaveden na dobu 96 měsíců.
Kategorie DNS:
Zadavatel uvádí, že DNS bude rozdělen do následujících kategorií:

III.8.1.

Číslo
kategorie
DNS

Název kategorie DNS

Číslo
kategorie
DNS

Název kategorie DNS

1.

Balené vody

17.

Mražené maso

2.

Cukrářské suroviny

18.

Mražené pečivo

3.

Cukrovinky, slané a sladké
pochutiny a minipotraviny

19.

Nápojové koncentráty

4.

Čerstvé ovoce a zelenina

20.

Nealkoholické nápoje (sycené
nápoje, džusy, ice tea)

5.

Čerstvé pečivo

21.

Plněné bagety a sendviče

6.

Destiláty

22.

Sekty

7.

Dochucovadla

23.

Sterilovaná zelenina a ovoce

8.

Drůbeží maso

24.

Suché potraviny

9.

Chlazené knedlíky

25.

Tabákové výrobky

10.

Chlazené ryby

26.

Tuky a oleje

11.

Káva a čaj

27.

Uzeniny a masné výrobky

12.

Koření

28.

Vejce

13.

Majonéza

29.

Víno

14.

Mléčné výrobky

30.

Výsekové maso

15.

Mražená zelenina a ovoce

31.

Zmrzlina a nanuky

16.

Mražené bramborové výrobky

III.8.2.

Specifikace kategorií DNS je uvedena v Příloze 2 této ZD.

III.8.3.

Dodavatel označí ve formuláři žádosti o účast (tj. článek 3 v Příloze 1 této ZD) vybrané
kategorie DNS, do kterých si přeje být zařazen (dále jen „vybrané kategorie“). Dodavatel
může označit libovolný počet kategorií.
Tyto vybrané kategorie je zároveň dodavatel povinen označit (zakliknout)
v elektronickém nástroji E-ZAK, při zasílání žádosti o účast.
Pro vybrané kategorie dodavatel zároveň prokáže požadovanou ekonomickou kvalifikaci
(tj. článek 4.3 v Příloze 1 této ZD). Základní a profesní způsobilost je nutno prokázat vždy
bez ohledu na zvolené kategorie.
Formulář žádosti o účast

IV.

III.9.1.

Zadavatel v Příloze 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 vybraných kategorií tohoto DNS.

III.9.2.

Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků pro zařazení dodavatele do
vybraných kategorií tohoto DNS, prokážou dodavatelé předložením formuláře žádosti
o účast včetně příslušných příloh nebo jiných požadovaných dokladů.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNKY PLNĚNÍ
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky potravin, nápojů
a tabákových výrobků (dále také „Plnění“) pro zadavatele a splnění dalších s tím
souvisejících závazků, dle kategorií DNS popsaných v Příloze 2 této ZD.
Předmět Plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, jejich hodnotící kritéria
obchodní a smluvní podmínky, budou podrobně vymezeny vždy ve výzvě k podání nabídek
ve smyslu § 141 ZZVZ.
Termíny a místa plnění předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS
budou stanovovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 320.330.000,- Kč bez daně z přidané
hodnoty (dále jen „DPH“). Jde o souhrnnou předpokládanou hodnotu všech veřejných
zakázek ve všech kategoriích, které mají být zadány za celou dobu trvání DNS.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary je
uvedena v Příloze 2 této ZD (dále jen „CPV“).
Zadavatel si vyhrazuje právo ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ uvést další
požadavky pro uzavření smlouvy, a to zejména požadavek na zajištění statusu Známého
dodavatele letištních dodávek (vstup/vjezd do vyhrazeného bezpečnostního prostoru
letiště Praha/Ruzyně (dále jen „SRA zóna“)), požadavek na zajištění identifikačních karet
opravňujících ke vstupu do neveřejných prostor a/nebo SRA zóny pro servisní techniky
dodavatele a požadavek na možnost kontroly provozovny dodavatele.
Pro zajištění dostatečného času pro dodavatele ke splnění tohoto požadavku bude v první
výzvě v příslušné kategorii, která bude obsahovat požadavek na zajištění dodávek do SRA
zóny, stanovena dostatečně dlouhá lhůta pro podání nabídek. Stejně tak bude tato
prodloužená lhůta stanovena v případě, že se v průběhu DNS do takové kategorie přihlásí
nový dodavatel, tak aby všichni dodavatelé dostali dostatečný časový prostor pro splnění
tohoto požadavku.

Dále si zadavatel vyhrazuje právo ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ uvést
další požadavky týkající se aspektů odpovědného zadávaní.
Prohlídka místa plnění:
S ohledem na předmět veřejné zakázky se k zavedení DNS nekoná prohlídka místa plnění,
zadavatel však může rozhodnout o konání prohlídky místa plnění v rámci jednotlivých
výzev k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

V.

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

VI.

KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci. Prokázáním kvalifikace se v této veřejné zakázce
rozumí:
VI.1.1. Prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ
VI.1.2. Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ
VI.1.3. Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ (pro vybrané kategorie)
Bližší informace o způsobu prokázání způsobilostí a kvalifikace jsou uvedeny ve Formuláři
žádosti o účast, který je Přílohou 1 této ZD.
Pro pozdější 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.
Zadavatel bude před zavedením DNS požadovat po vybraném dodavateli, aby předložil
originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení této
Veřejné zakázky ze strany dodavatele předloženy. Zadavatel může pro účely zajištění
řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat
předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.
Základní informace o kvalifikaci
VI.5.1. Prokázání splnění kvalifikace stanovené v této ZD je předpokladem pro výběr
dodavatele ve smyslu ustanovení § 122 a násl. ZZVZ. Účastníci zadávacího řízení, kteří
neprokáží splnění kvalifikace v předepsaném rozsahu, budou zadavatelem vyloučeni

z další účasti v zadávacím řízení pro vybranou kategorii, ve které nebyla kvalifikace
splněna.
Kvalifikace v případě společné účasti
VI.6.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
VI.6.2. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ zadavatel požaduje, aby
v případě, kdy dodavatelé podají společnou nabídku na plnění Veřejné zakázky, nesli
všichni dodavatelé podávající takovou společnou nabídku odpovědnost za plnění
Veřejné zakázky společně a nerozdílně. V takovém případě dodavatelé v rámci žádosti
o účast doloží písemný závazek společné a nerozdílné odpovědnosti vůči zadavateli v
souvislosti s Veřejnou zakázkou.
Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
VI.7.1. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento
výpis nahrazuje doklad prokazující:
a)

profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b)

základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

VI.7.2. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
VI.7.3. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel
sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů
VI.8.1. Kvalifikaci lze v tomto zadávacím řízení prokázat platným certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ, a to v rozsahu v certifikátu
uvedeném.
Doklady ke kvalifikaci
VI.9.1. Zadavatel stanoví, že všechny doklady se předkládají v českém nebo slovenském
jazyce, není-li v této ZD stanoveno jinak.
VI.9.2. V návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanoví, že nepřipouští, aby
dodavatel v rámci své nabídky nahradil doklady požadované k prokázání kvalifikace
čestným prohlášením s výjimkami výslovně uvedenými v této ZD.
VI.9.3. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy na plnění této Veřejné zakázky požadovat po
vybraném dodavateli, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení Veřejné zakázky ze strany vybraného dodavatele
předloženy. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení
postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie
dokladu.

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77
odst. 1 ZZVZ nesmějí být starší tří (3) měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

VII.

DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Žádost o účast musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v žádosti o účast
nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.
Žádosti o účast lze zpracovat výhradně v elektronické podobě.

VIII.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Lhůta pro podání žádosti o účast a termín otevírání žádosti o účast jsou uvedeny na profilu
zadavatele.
Elektronické žádosti o účast se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK
na adrese veřejné zakázky https://zakazky.prg.aero
Pro žádosti o účast je technicky nezbytná předchozí registrace v této aplikaci. Postup
je uveden v uživatelské příručce pro dodavatele v českém jazyce na adrese:
https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=cs a v anglickém jazyce na adrese:
https://zakazky.prg.aero/manual.html?lang=en.
Dodavateli se po přihlášení do elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušného
zadávacího řízení 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 výše 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.
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.prg.aero) kdykoliv po celou dobu trvání DNS.

IX.

OSTATNÍ PODMÍNKY
Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
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.
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.
Zadávání veřejných zakázek v rámci tohoto DNS bude probíhat prostřednictvím výzev
k podání nabídky v každé kategorii DNS (dále jen „Výzva k podání nabídek“), proces
zavedení DNS a zadávání zakázek je přehledně znázorněn v Příloze 6 této ZD – procesní
mapa nákupu.

Účastník vybraný na základě Výzvy k podání nabídky se zavazuje na výzvu zadavatele
předložit pojistný certifikát a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové výzvy. Zadavatel
je oprávněn zaslat takovou výzvu po celou dobu trvání smlouvy a to i opakovaně. Účastník
předložením pojistného certifikátu prokazuje, že má uzavřeno platné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plněním ve výši
alespoň 5.000.000,- Kč. Za doklad prokazující pojištění se považuje prostá kopie 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 k podání nabídky 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.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 ZZVZ zadavatel u dodavatele před
zařazením do DNS ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 ZZVZ, tj.
ověří, zda dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou
akciové společnosti má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
Zadavatel je oprávněn zavedený DNS kdykoliv zrušit a rovněž je oprávněn zrušit jednotlivé
veřejné zakázky zadávané v průběhu trvání DNS.
Elektronický nástroj E-ZAK
IX.8.1. Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
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.
IX.8.2. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
IX.8.3. 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.
IX.8.4. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací
o používání elektronického podpisu jsou dostupné v uživatelské příručce na:
https://zakazky.prg.aero

X.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Nedílnou součástí této ZD jsou následující přílohy:
Příloha 1 – Formulář žádosti o účast
Příloha 2 – Specifikace kategorií DNS
Příloha 3 – Předběžné tržní konzultace (PTK)

Příloha 4 – Prezentace k PTK
Příloha 5 – Odůvodnění postupu podle § 6 odst. 4 ZZVZ
Příloha 6 – Procesní mapa nákupů v DNS
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