Čj.
Dne:

……….
DD. MM. RRRR

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v dynamickém nákupním systému
na dodávku náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků řady Mi
podle ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:
LOM PRAHA s.p.
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
IČ 00000515, DIČ CZ00000515
jednající:
Radomír Daňhel, ředitel pro obchod a logistiku
sídlo:
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10, Malešice
Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací řízení:
Jméno a příjmení:
Pozice u zadavatele:
Telefon:
E-mail:
V souladu s ust. § 141 zákona Vás tímto zadavatel vyzývá k podání nabídky v dynamickém
nákupním systému (DNS) na dodávku náhradních dílů pro letecké motory a reduktory
vrtulníků řady Mi (dále také „zboží“):
1.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dynamický nákupní systém na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory
vrtulníků řady Mi

2.

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Výzva k podání nabídek v dynamickém nákupním systému

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů pro letecké motory a reduktory
vrtulníků řady Mi dle seznamu náhradních dílů, který je přílohou č. 1 této výzvy (dále jen
„zboží“).

4.

ODKAZ NA UVEŘEJNĚNÉ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
https://vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/674894

5.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je Vám k dispozici způsobem umožňujícím neomezený dálkový přístup
na elektronickém prostředí EZAK, který je umístěn na internetové adrese:
https://zakazky.lompraha.cz/.

6.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musí být podána nejpozději do DD. MM. RRRR (min. 10 kalendářních dnů od zaslání
výzvy prostřednictvím elektronického nástroje EZAK).

7.

ZPŮSOB PODÁNÍ A JAZYK NABÍDKY
Nabídku je možné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK - https://zakazky.lompraha.cz/. Na uvedené stránce naleznete také manuál pro
dodavatele.
Nabídka musí být zpracována v českém, slovenském nebo v ruském jazyce.
Dodavatel může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, na některé části veřejné
zakázky nebo pouze na jednu část veřejné zakázky. Pravidla pro účast dodavatelů
v jednotlivých částech a pro zadávání těchto částí jsou pravidla jednotná.

8.

DODACÍ PODMÍNKY

8.1. Požadovaný termín plnění je max. 150 kalendářních dní od podpisu kupní smlouvy nebo
od data předání certifikátu EUC zadavatelem dodavateli, podle toho co nastane později.
Dodavatel může nabídnout kratší dobu plnění.
8.2. Místem dodání zboží bude:
- LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice nebo
- zadavatelem určené místo v České republice nebo
- Letiště Václava Havla Praha Ruzyně nebo jiné mezinárodní letiště v ČR.
Dodavatel ve své nabídce uvede dodací podmínku DDP nebo DAP nebo EXW, dle
INCOTERMS® 2010, podle které zboží dodá a místo dodání.
8.3. Zboží musí splňovat kvalitativní požadavky pro užití v letectví. Současně s dodávkou zboží
musí dodavatel dodat dokumenty, které budou dostatečně prokazovat původ zboží a další
parametry dle platných norem, předpisů a jakostních dokumentů.
Požadovaná kvalita zboží musí být doložena zejména následujícími doklady:
8.4. Osvědčení o uvolnění EASA FORM1 nebo CAA FORM1 nebo FAA FORM 8130 nebo IAC
Form S-5 vystavené certifikovaným výrobcem nebo opravcem, osvědčení OTK výrobce
v atestátu, formuláři nebo etiketce. Kompletní technická dokumentace (provozní technická
dokumentace s potvrzenými záznamy, pokyny pro údržbu a skladování, kalibrační nebo
proměřovací protokoly, a to v českém jazyce nebo jazyce výrobce.
8.5. Dodávané zboží musí být nové (ne starší 2 let a to k okamžiku dodání). Záruka po dobu min.
18 měsíců od data dodání, 12 měsíců od data montáže nebo 300 letových hodin (podle toho, co
nastane dříve). Uplatnění reklamace do 30 dnů od jejich zjištění, po dobu záruční doby. Dále
dle návrhu kupní smlouvy.

8.6. Zadavatel může v rámci dynamického nákupního systému ve výzvě požadovat i dodání zboží
II. kategorie. V případě dodání zboží po opravě musí prodávající doložit dokumenty
o provedené opravě, včetně uvedení oprávněného opravce (AMO) certifikovaného příslušnou
národní nebo nadnárodní leteckou autoritou a doložit kopii jeho certifikátu.
9.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1. Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídky, tj. poměru nabídkové ceny a doby
dodání zboží. Dodavatel vyplní požadované údaje v seznamu zboží, který bude přílohou Výzvy k podání
nabídek vyhlášené v rámci DNS. Dodavatel může uvést ceny v CZK, EUR nebo USD. Pro hodnocení
nabídek bude cena přepočtena na CZK dle kurzu České národní banky ke dni stanovenému pro
zpřístupnění nabídek.

9.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou zboží do místa dodání.
9.3. Navýšení nabídkové ceny pro účely hodnocení
a)
b)

c)

d)

U dodavatele, který dodává zboží dle dodací podmínky DDP dle INCOTERMS® 2010, bude
hodnocena cena, uvedená dodavatelem v nabídce.
Při dodací podmínce EXW dle INCOTERMS® 2010, v případě, že dodavatel ze zemí EU
do nabídkové ceny nezahrne cenu za dopravu až do provozovny zadavatele, připočte zadavatel pro
účely hodnocení k nabídkové ceně 2 % z nabídkové ceny dodávaného zboží bez DPH,
za zabezpečení dopravy zboží do provozovny zadavatele.
Pro dodavatele, který má sídlo mimo Evropskou Unii, při dodací podmínce DAP dle
INCOTERMS® 2010, s místem dodání v České republice, které není provozovnou zadavatele
(např. terminál letiště Václava Havla – Praha Ruzyně či jiné mezinárodní letiště v České republice),
bude pro účely hodnocení nabídková cena bez DPH navýšena o celní poplatek, pojištění,
manipulace a přepravní náklady z místa dodání do provozovny zadavatele ve výši 4,5 %
z nabídkové ceny dodávaného zboží bez DPH.
Při dodací podmínce EXW dle INCOTERMS® 2010, v případě, že dodavatel mimo země EU
do nabídkové ceny nezahrne cenu za dopravu až do provozovny zadavatele, resp. do místa dodání
v České republice, připočte zadavatel pro účely hodnocení k nabídkové ceně 6,5 % z nabídkové
ceny dodávaného zboží bez DPH, za zabezpečení dopravy zboží do provozovny zadavatele.

9.4. Dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti a jejich váhy jsou zadavatelem stanoveny
takto:
a)
Nižší nabídková cena ND bez DPH:
80%
b)
Kratší doba dodání v kalendářních dnech:
20%
9.5. Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Pro výsledné hodnocení nabídek bude
použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího
kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria.
a) V dílčím hodnotícím kritériu „Cena zboží“, získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
b) V dílčím kritériu „Doba dodání v kalendářních dnech“ od podpisu, získá nabídka
s nejnižším počtem kalendářních dnů 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejnižšího počtu kalendářních

c)

dnů doby dodání nejvýhodnější nabídky a počtu kalendářních dnů doby dodání hodnocené
nabídky.
Takto vypočtená bodová hodnota v každém dílčím hodnotícím kritériu, bude vynásobena
příslušnou váhou daného kritéria. Výsledné hodnoty obou dílčích hodnotících kritérií se
pro jednotlivé nabídky sečtou. Jako nejvýhodnější bude nabídka, která dosáhne nejvyšší
hodnoty součtu bodů pro každou část veřejné zakázky samostatně.

9.6. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek každé části veřejné zakázky se stanoví
pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude nabídka, která dosáhla
nejvyšší bodové hodnoty.
9.7. Postup při shodě nabídek
V případě shody nabídkových cen v nabídkách, které se umístily po provedeném hodnocení na
prvním místě, určí zadavatel vítěznou nabídku losem. Losování bude probíhat v souladu se
zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 zákona. Účastnit se losování mají právo účastníci
zadávacího řízení, jejichž nabídek se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně
vyrozumí nejméně 3 pracovní dny před losováním.
10.

DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

10.1. Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
- prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů,
- měnit podmínky této výzvy včetně jejích příloh ve lhůtě pro podání nabídek s tím,
že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek přiměřeně
prodloužena; změnu podmínek odešle zadavatel všem dodavatelům,
- zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu;
- využit jen část předložené nabídky;
- neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem;
- vyžádat si od dodavatele informaci a/nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených
dodavatelem v nabídce v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím jmenovanou komisí.
Nevyhoví-li dodavatel žádosti o objasnění údajů řádně a včas, zadavatel tohoto dodavatele
vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení;
- vyloučit dodavatele z účasti v tomto výběrovém řízení, nesplňuje-li jeho nabídka podmínky
a požadavky uvedené v této výzvě, a to i bez předchozího vyžádání informací dle předchozí
odrážky.
10.2. Pro uzavření kupní smlouvy Zadavatel stanovuje tyto závazné podmínky:
- předložením nabídky dodavatelem zadavateli není kupní smlouva uzavřena;
- o vítězi výběrového řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle všem
dodavatelům, kteří předložili nabídky v tomto výběrovém řízení a současně nebyli
vyloučeni;
- zadavatel uzavře kupní smlouvu na dodávku zboží pro každou část veřejné zakázky
s vítězným dodavatelem; pokud dodavatel podá nejvýhodnější nabídku ve více částech
veřejné zakázky, uzavře zadavatel na tyto částí jednu kupní smlouvu s vítězným
dodavatelem;

- zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným dodavatelem o konečném znění kupní
smlouvy;
- vítězný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost k uzavření kupní
smlouvy; neposkytne-li dodavatel součinnost k uzavření smlouvy, může zadavatel tohoto
dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení a uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem, který se
umístil jako další v pořadí, za stejných podmínek poskytnutí součinnosti.

LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsal
Radomír Daňhel
ředitel pro obchod a logistiku

