VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na sektorovou veřejnou zakázku „Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel
(RTG) 2019“ („Zakázka“).
1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Název:
Zástupce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
(„Zadavatel“)

2.

LETIŠTĚ BRNO a.s.
Mgr. Milan Kratina, předseda představenstva, a p. Jiří Filip, člen představenstva
Letiště Brno – Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno
262 37 920
CZ26237920
Ing. Radomír Janík, e-mail: sekretariat@brno-airport.cz

PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace k Zakázce je zveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu
Zadavatele:
https://brno-airport.profilzadavatele.cz/.
Pro vyloučení pochybností Zadavatel prohlašuje, že uveřejnění této výzvy a zadávací dokumentace není
dobrovolným zahájením zadávacího řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ"). Zadavatel nepostupuje v tomto
výběrovém řízení podle ustanovení ZZVZ.
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek a obsahuje veškeré další podrobnosti
nezbytné pro zpracování nabídek. Zadavatel proto ve vztahu k jednotlivým bodům této výzvy odkazuje
v dalších podrobnostech na přiloženou zadávací dokumentaci.

3.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem Zakázky je dodávka jednoho (1) nového rentgenového zařízení pro bezpečnostní kontrolu
zapsaných zavazadel a ostatních předmětů cestujících při vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru
v odletové odbavovací budově včetně instalace, výcviku operátorů a proškolení techniků zadavatele dle
zadávací dokumentace.
Podrobnější informace o předmětu Zakázky jsou uvedeny v čl. 3 zadávací dokumentace.

4.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 20.1.2020 Hodina: 12:00 hodin
Místo pro podání nabídek:
LETIŠTĚ BRNO a.s., Letiště Brno – Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno.
Nabídky budou podány v listinné podobě.
Nabídky budou podány v českém nebo slovenském jazyce.
Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 9 zadávací dokumentace.

5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou stanoveny v čl. 6 zadávací
dokumentace.

6.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka
1

s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny sestupně od nabídky s druhou
nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.
Bližší pravidla pro hodnocení nabídek jsou uvedena v čl. 12 zadávací dokumentace.
7.

SEZNAM PŘÍLOH K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace.

V Brně dne 20.12.2019
___________________________
Mgr. Milan Kratina
předseda představenstva
___________________________
p. Jiří Filip
člen představenstva
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