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Vyřizuje/Responsible: Petra Strádalová Toušková, +420 725 757 061 Dne/Date: 6.12.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky ve VVZ:
Spis. č. zadavatele:

Dynamický nákupní systém
na potraviny, nápoje a tabákové výrobky
Dynamický nákupní systém na dodávky
Z2021-043392
0220990019

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky na zavedení Dynamického nákupního
systému zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s níže uvedenými dotazy.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení
včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Dotaz č. 1
Otázka:
Prohlížel jsem podklady a zjistil jsem, že v seznamu PTK je pouze Společnost 1 (název společnosti
anonymizován zadavatelem), podklady jsem posílal za obě společnosti a měla by tam být i Společnost
2 (název společnosti anonymizován zadavatelem).
Odpověď:
Podklady za Společnost 2 jsme neobdrželi, a z tohoto důvodu jsme je nemohli zahrnout do posouzení
v rámci PTK. PTK byly již ukončeny a seznam uvedený v dokumentu „DNS_Příloha č 3_Předběžné
tržní konzultace“ je tedy konečný a další společnosti přidávány nebudou. Vzhledem k tomu, že kontaktní
osoba pro společnost 1 a společnost 2 je v tomto případě stejná a hlavním cílem PTK bylo informovat
potencionální uchazeče o plánovaném DNS a jeho nastavení, byl v tomto směru hlavní cíl PTK naplněn
pro obě společnosti.

Dotaz č. 2
Otázka:
Mohla bych Vás poprosit o objasnění, jak konkrétně se to týká naší společnosti a eventuálně zda
máme podniknout nějaké kroky i z naší strany?
Odpověď:
Zadavatel vyhlásil zadávací řízení na zavedení Dynamického nákupního systému na potraviny, nápoje
a tabákové výrobky (DNS). V případě zájmu dodavatelů o zakázky zadavatele vyhlašované v rámci
tohoto DNS, je možné podat nyní žádost o zařazení do DNS. Dodavatelé si v rámci DNS vyberou
příslušné kategorie, které spadají do jejich okruhu nabízeného zboží a do těchto kategorií se přihlásí.
V rámci jednotlivých výzev v daných kategoriích budou poté oslovováni už jen zařazení dodavatelé
v příslušné kategorii DNS.
Postup zavádění DNS a budoucí postup nakupování pro dodavatele, kteří budou do DNS zařazení je
přehledně znázorněn v příloze č. 1 – procesní mapa DNS, kterou přikládáme k této odpovědi.
Dotaz č. 3
Otázka:
Prosím o informaci k bodu 5.C. DNS_Příloha č 1 Formulář žádosti o účast:
tedy: c) Zadavatel si vyhrazuje právo ve výzvě k podání nabídek (tj. dodavatel nyní tento bod
neprokazuje, a je zde uvedeno pouze pro jeho informaci) ve smyslu § 141 ZZVZ uvést u kategorií níže
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.
-jestli můžeme dodávat zboží/dodávky do SRA zóny skrze našeho subdodavatele, který má platný
"status Známého dodavatele letištních dodávek"
Odpověď:
V této chvíli se jedná pouze o informaci pro dodavatele, že zadavatel zejména u jmenovaných kategorií,
může vznést v rámci výzvy požadavek na zajištění statusu Známého dodavatele letištních dodávek. Až
v samotné výzvě v dané kategorii budou uvedeny přesné podmínky (tj. například včetně
možnosti/nemožnosti zajištění dopravy zboží prostřednictvím subdodavatele, který vlastní status
Známého dodavatele letištních dodávek aj.) a bude na zvážení dodavatele, zda nastavené podmínky
ve výzvě splňuje či nikoliv, a dle toho pak podá či nepodá nabídku. V rámci výzvy budou osloveni
k podání nabídky pouze zařazení dodavatelé do dané kategorie v DNS. Nyní se jedná o fázi zařazení
dodavatelů do DNS.
Přílohy:
Příloha č. 1 – procesní mapa DNS
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