POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH

Datum zveřejnění:
Vyřizuje:
Kontaktní osoba:

1.

9. 11. 2017

900700 Odbor Marketing a obchod
Josef Voltr
296 192 060
Reklamni.Plochy@dpp.cz

Identifikace zadavatele:

Název:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO:
000 05 886
se sídlem:
Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22
(dále jen „pronajímatel“)

2.

Popis:

Předmětem poptávkového řízení je výběr nájemce reklamních ploch na 150 ks autobusů typu
SOR NB 12 a 150 ks autobusů typu SOR NB 18, které bude nájemce užívat za účelem
provozování reklamy (dále také jen „reklamní plochy“). Podmínky nájmu reklamních ploch
jsou blíže specifikovány ve vzorové „Smlouvě o nájmu reklamních ploch“ a jejích přílohách
(dále také jen „smlouva“), která je dostupná z www.dpp.cz.

3.

Formální náležitosti nabídek:

Nabídka bude podána v písemné formě a bude podepsaná osobou (osobami) oprávněnými
jednat za uchazeče.
Součástí nabídky bude:
• Kontaktní údaje na uchazeče (jméno, funkce, email a telefonní číslo kontaktní osoby)
• Údaj o nabízené výši nájemného bez DPH
• Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo ze živnostenského rejstříku, pokud uchazeč
není v obchodním rejstříku zapsán
• Podepsaný návrh smlouvy, v němž budou uchazečem doplněny či změněny pouze
údaje označené jako „[doplní uchazeč]“
• Doklad o uhrazení jistoty
Vzorová nabídka je dostupná z www.dpp.cz.
4.

Kvalifikační a hodnotící kritéria:

Kvalifikační kritéria: splnění podmínek tohoto poptávkového řízení
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Hodnotící kritéria: navržená cena za pronájem reklamních ploch - váha pro hodnocení: 100%
5.

Jistota:

Uchazeč je povinen zaslat na účet pronajímatele č. 120037-1930731349/0800, vedený
u České spořitelny a.s. jistotu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),
a to tak, aby byla připsána na výše uvedený účet nejpozději v poslední den lhůty pro podání
nabídek, tj. 20. 11. 2017. Platbu je nutné označit variabilním symbolem, kterým bude IČO
uchazeče a do poznámky je třeba uvést text „AUTOBUSY“.
V případě, že jistota nebude připsána na účet pronajímatele do výše uvedeného termínu,
nebude taková nabídka hodnocena a bude z poptávkového řízení vyřazena.
V případě, že uchazeč neuzavře na výzvu pronajímatele ve lhůtě stanovené v bodě 7 smlouvu,
případně nedoloží kopii pojistné smlouvy dle bodu 7, jistota propadá pronajímateli.
Uchazečem zaslaná jistota není úročena.
Jistota zaslaná uchazečem, který se nestane vítězem poptávkového řízení, bude vázána na
účtu pronajímatele po dobu devadesáti (90) dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, pro
případ, že nedojde k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (vybranými uchazeči)
a pronajímatel se obrátí s výzvou na uzavření smlouvy na dalšího uchazeče.
V případě, že bude s uchazečem uzavřena smlouva, pronajímatel si jistotu ponechá jako
vratnou kauci (jistotu) na úhradu případných dluhů nájemce. Podrobnosti stanoví
čl. II. smlouvy.
Pronajímatel vrátí složenou jistotu na účet vybraného uchazeče v případě, že na základě
pravomocného a/nebo vykonatelného rozhodnutí soudního orgánu nebude oprávněn uzavřít
s vybraným uchazečem smlouvu. Pronajímatel je povinen vrátit vybranému uchazeči složenou
jistotu ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne obdržení pravomocného a/nebo vykonatelného
rozhodnutí soudního orgánu, na základě něhož bude pronajímateli uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem zakázáno.
6.

Lhůta a způsob podání nabídky:

Nabídku na nájem reklamních ploch se všemi výše uvedenými náležitostmi doručte osobně či
prostřednictvím poštovních služeb v řádně zalepené obálce na adresu pronajímatele: Dopravní
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, odbor 900700 Marketing a komunikace Sokolovská
217/42, 190 22 Praha 9 nejpozději do 20. 11. 2017 do 12.00 hod.
V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla v požadované lhůtě
na výše uvedenou adresu skutečně doručena. Nepostačuje tak nabídku ve lhůtě pouze odeslat.
K nabídkám doručeným později nebude přihlédnuto.
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Obálka musí být označena identifikací uchazeče a označením: „Poptávkové řízení na
nájem reklamních ploch - NEOTVÍRAT“.
7.

Hodnocení nabídek:

Předložené nabídky uchazečů budou vyhodnoceny dle kvalifikačních a hodnotících kritérií.
Pronajímatel má právo vyžádat si od uchazečů upřesnění nabídek, příp. zodpovězení dotazů.
O vyhodnocení předložených nabídek budou všichni uchazeči, kteří předložili nabídku,
informováni, a to nejpozději do třiceti (30) pracovních dní od faktického vyhodnocení
a schválení či neschválení výsledků tohoto poptávkového řízení pronajímatelem.
Uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude vyzván k neprodlenému
uzavření smlouvy a k doložení pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu, která
může v souvislosti s plněním této smlouvy na majetku pronajímatele vzniknout. Limit
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu bude činit minimálně 15.000.000,- Kč
(slovy: patnáct milionů korun českých). Doložení pojistné smlouvy je podmínkou uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem ze strany pronajímatele.
Uchazeč je povinen do patnácti (15) dnů od výzvy pronajímatele k podpisu smlouvy smlouvu
uzavřít a doručit všechny její vyhotovení pronajímateli. V případě, že tak neučiní, nebo
v případě, že v této lhůtě nedoloží kopii pojistné smlouvy, je pronajímatel oprávněn ukončit
jednání o uzavření smlouvy a oslovit dalšího uchazeče v pořadí.
Pronajímatel je rovněž oprávněn oslovit a uzavřít smlouvu s dalším uchazečem v pořadí
v případě, že uzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude pronajímateli zakázáno na
základě pravomocného a/nebo vykonatelného rozhodnutí soudního či jiného příslušného
orgánu.
Pronajímatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení v rámci tohoto poptávkového řízení
všechny nabídky, které neobsahují všechny požadované náležitosti, údaje a dokumenty nebo
které obsahují nepravé či nesprávné údaje.
Pronajímatel může vyřadit z hodnocení nabídku uchazeče, který se dopustil v posledních třech
(3) letech od zveřejnění tohoto poptávkového řízení závažných nebo opakovaného porušení
plnění smluvního vztahu s pronajímatelem, která vedla ke vzniku škody nikoliv nepatrné na
straně pronajímatele, k nutnosti vymáhat práva pronajímatele v rámci soudního řízení,
k předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelně závažným sankcím.
Dále je pronajímatel oprávněn vyloučit všechny nabídky uchazečů, u kterých eviduje
pohledávky po splatnosti.
Z hodnocení jsou vyloučeni uchazeči, jejichž subjekt je nespolehlivý plátce DPH dle § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Pronajímatel je oprávněn kdykoli odmítnout všechny došlé nabídky či zrušit toto poptávkové
řízení, a to i bez udání důvodu, o tom bude informovat uchazeče.
Uchazeči nesou veškeré náklady na účast v tomto poptávkovém řízení. Pronajímatel
neodpovídá za žádnou újmu vzniklou uchazeči v případě odmítnutí jeho nabídky či zrušení
poptávkového řízení.
Poptávkové řízení není veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani veřejnou zakázkou podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
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