PODMÍNKY POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM PLOCH K INSTALACI CLV
(dále jen „Podmínky“)
Evidenční číslo poptávkového řízení:
Datum zveřejnění:
Vyřizuje:
Kontaktní osoba:

1.

1/2018
26. března 2018
900700 - odbor Marketing a obchod
Bc. Josef Voltr, MBA
+ 420 296 192 060
Reklamni.Plochy@dpp.cz

Identifikace zadavatele

Název:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO:
000 05 886
DIČ:
CZ00005886
se sídlem:
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
(dále jen „Pronajímatel“)
2.

Popis poptávkového řízení

Předmětem tohoto poptávkového řízení je výběr nájemce specifikovaných ploch ve
specifikovaných veřejně přístupných prostorách Pronajímatele či na majetku Pronajímatele,
za účelem instalace nejméně 1.200 ks CLV (city-light vitrín) ve formátu DIN 4/1 1,76 m x
1,20 m (dále jen „CLV“), které bude nájemce oprávněn užívat za účelem provozování
reklamních činností spočívajících v umísťování, instalaci či prezentaci reklamních sdělení, tj.
jakýchkoliv sdělení nehledě na jejich nosič, formu a obsah, jejichž účelem je poskytnutí
informace třetí osobě o jiné osobě či o její činnosti, o výrobku, o službě, o určité události,
o společenském jevu či myšlence nehledě na fakt, zda účel poskytnutí informace je komerční
či charitativní.
Pronajímatel má zájem vybrat na základě předložených nabídek jednoho (1) uchazeče, s nímž
uzavře Smlouvu o užití vybraných ploch k reklamním činnostem, jejíž vzor vyjma přílohy č. 1
tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek (dále jen „Návrh smlouvy“). Příloha č. 1 k Návrhu
smlouvy bude s ohledem na citlivost informací obsažených v této příloze poskytnuta
uchazečům, až po uzavření dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“)
a složení jistoty.
Konkrétní podmínky nájmu ploch jsou specifikovány v těchto Podmínkách a zejména v
Návrhu smlouvy, včetně jejích příloh, které obsahují katalog ploch a rovněž i provozní
a technické podmínky umisťování samotných CLV a dále podmínky umísťovaní reklamních
sdělení v CLV.
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3.

Závaznost Podmínek a dokumentace poptávkového řízení

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech těchto Podmínek a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Pronajímatele na plnění. Tyto požadavky je účastník povinen
plně a bezvýjimečně respektovat a splnit při zpracování své nabídky a ve své nabídce je
akceptovat. Neakceptování, resp. jakékoliv odchýlení či stanovení jakýchkoliv jiných
podmínek, k požadavkům Pronajímatele uvedených v těchto Podmínkách bude považováno
za nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení s možným následkem vyloučení uchazeče
z další účasti na poptávkovém řízení.
4.

Kvalifikační kritéria

Uchazeč je povinen splňovat a prokázat splnění kvalifikačních kritérií uvedených v tomto
článku Podmínek.
Uchazeč je oprávněn veškeré požadované dokumenty k prokázání kvalifikačních kritérií
předložit i v prosté kopii, nevyplývá-li z těchto Podmínek něco jiného. Uchazeč je povinen na
výzvu Pronajímatele předložit originály či úředně ověřené kopie dokumentů předložených
v nabídce v prosté kopii.
Uchazeč je povinen předložit veškeré požadované dokumenty k prokázání kvalifikačních
kritérií primárně v českém jazyce. Uchazeč je povinen dokumenty v jiném než českém
a anglickém jazyce přeložit do českého jazyka. Na výzvu Pronajímatele je uchazeč povinen
předložit rovněž úředně ověřený překlad dokumentu.
4.1. Základní kvalifikační podmínky
a)

Právní forma uchazeče

Uchazečem může být právnická osoba se sídlem v České republice, zahraniční právnická
osoba, jejíž odštěpný závod či závod je zapsán v obchodním rejstříku, anebo podnikající
fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
Splnění podmínky prokáže uchazeč doložením kopie výpisu z obchodního rejstříku osoby.
V případě zahraniční právnické osoby tato osoba doloží rovněž kopii výpisu z rejstříku státu,
v němž má tato osoba sídlo, z něhož bude patrné, že zahraniční osoba má právní osobnost
a rovněž informace o tom, kdo je oprávněn zastoupit tuto osobu.
b)

Bezúhonnost

Uchazečem může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba, která nebyla v posledních
pěti (5) letech před zveřejněním těchto Podmínek pravomocně odsouzena pro trestný čin
podle právního řádu České republiky a v případě zahraničních osob podle právního řádu
České republiky a země jejich sídla; přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Splnění této podmínky prokáže uchazeč doložením kopie výpisu z rejstříku trestů. V případě
zahraniční právnické osoby tato osoba doloží výpis z rejstříku trestů státu jejího sídla,
v případě že země sídla uchazeče nevydává výpis z rejstříku trestů či obdobný dokument,
z něhož je patrné splnění této podmínky, je možné podmínku splnit předložením čestného
prohlášení.
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c)

Status

Uchazečem může být pouze osoba, u níž nebylo rozhodnuto o jejím úpadku ve smyslu
insolvenčního zákona. Uchazeč, který je právnickou osobou, nemůže být v likvidaci.
Splnění podmínky prokáže uchazeč doložením kopie výpisu z obchodního rejstříku osoby.
V případě zahraniční osoby tato osoba doloží rovněž čestné prohlášení o tom, že proti ní není
vedeno insolvenční či jiné obdobné řízení ve státu sídla ani, že není v likvidaci či obdobném
procesu vedoucím k zániku právnické osoby.
4.2. Ekonomické kvalifikační podmínky
a)

Živnostenské oprávnění

Uchazeč je povinen prokázat, že disponuje živnostenským oprávněním k výkonu činnosti
přímo související s účelem užívání předmětu nájmu, tj. volnou živností ve smyslu
živnostenského zákona, obor činnosti „Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení“.
Splnění podmínky prokáže uchazeč doložením kopie výpisu z živnostenského rejstříku osoby.
Zahraniční osoba splnění podmínky prokáže předložením kopie výpisu z živnostenského
rejstříku platného pro odštěpný závod či závod na území České republiky, který je zapsán
v obchodním rejstříku.
b)

Dosažené tržby obecně

Uchazeč je povinen prokázat, že v každém ze třech (3) hospodářských obdobích uchazeče
předcházejících dni, ve kterém bylo vyhlášeno toto poptávkové řízení, dosáhl tržeb z prodeje
výrobků a služeb, ve smyslu textu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., v minimální výši
35.000.000,- Kč (či ekvivalentu v jiné měně přepočteného dle kurzu vyhlášeného Českou
národní bankou ke dni zveřejnění tohoto poptávkového řízení).
Splnění podmínky prokáže uchazeč doložením kopie výkazu zisků a ztrát za příslušná
hospodářská období. Zahraniční osoba tuto skutečnost může prokázat předložením výkazu
zisků a ztrát či obdobného dokumentu týkající se této zahraniční osoby, z něhož bude patrné,
že tato zahraniční osoba dosáhla v relevantních obdobích tržeb v minimální výši 35.000.000,Kč (či ekvivalentu v jiné měně přepočteného dle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou
ke dni zveřejnění tohoto poptávkového řízení).
c)

Dosažené tržby v oblasti reklamních činností

Uchazeč je povinen prokázat, že v každém ze třech (3) hospodářských obdobích uchazeče
předcházejících dni, ve kterém bylo vyhlášeno toto poptávkové řízení, dosáhl tržeb z
pronájmu reklamních ploch na území Evropské unie v minimální výši 35.000.000,- Kč (či
ekvivalentu v jiné měně přepočteného dle kurzu vyhlášeného ČNB ke dni zveřejnění tohoto
poptávkového řízení).
Splnění podmínky prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení.
Pro odstranění veškerých pochybností se tržby v oblasti reklamních činností mohou započítat
i pro prokázání tržeb z prodeje výrobků a služeb dle bodu b).
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5.

Zájem o účast v poptávkovém řízení

Uchazeč je oprávněn projevit zájem o účast v poptávkovém řízení doručením žádosti o účast,
dle jejího vzoru, který tvoří přílohu č. 2 těchto Podmínek (dále jen „Žádost o účast“).
Uchazeč je povinen k Žádosti o účast připojit dvě (2) vyhotovení návrhu NDA, dle jeho
vzoru, který tvoří přílohu č. 3 těchto Podmínek. NDA bude podepsána osobou (osobami)
oprávněnými jednat za uchazeče s úředně ověřeným podpisem těchto osob, resp.
s nahrazením úředního ověření podpisu advokátem.
Uchazeč je povinen k Žádosti o účast připojit doklad prokazující kvalifikační kritérium dle
odstavce 4.1 a) těchto Podmínek.
Uchazeč je povinen před podáním Žádosti o účast uhradit na účet pronajímatele
č. 1930731349/0800, vedený u České spořitelny a.s., jistotu ve výši 1.000.000,- Kč (dále jen
„Jistota“). Platbu je nutné označit variabilním symbolem, kterým bude IČO uchazeče, a do
poznámky je třeba uvést text „Jistota k poptávkovému řízení na pronájem ploch k instalaci
CLV“. V případě zahraniční osoby pak IČO odštěpného závodu či závodu na území České
republiky. Uchazeč je povinen prokázat uhrazení jistoty ve formě prosté kopie potvrzení
banky či jiné finanční instituce o provedení neodvolatelného příkazu k převodu Jistoty na účet
Pronajímatele uvedený v tomto článku Podmínek.
Uchazeč je povinen Žádost o účast doručit osobně či prostřednictvím poštovních služeb na
adresu Pronajímatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42,
190 22 Praha 9, odbor 900700 – Marketing a obchod. Obálka musí být označena
identifikací uchazeče (jméno/název, adresa sídla) a označením: „900700 - Marketing a
obchod Žádost o účast - Poptávkové řízení na pronájem ploch k instalaci CLV NEOTVÍRAT“.
Pronajímatel v případě vady Žádosti o účast či jejích příloh o těchto vadách informuje
uchazeče a vyzve ho k jejich nápravě. V případě, že nebudou vady odstraněny či nebude
uhrazena Jistota ve lhůtě pro podání Žádosti o účast, nebude k vadné Žádosti o účast
přihlédnuto.
Lhůta pro podání Žádosti o účast uplyne dne 16. dubna 2018 ve 12:00 hod.
Po uplynutí lhůty pro podání Žádostí o účast bude uchazečům, kteří splnili podmínky Žádosti
o účast, tj. doručili žádost ve lhůtě, se všemi přílohami a uhradili Jistoty, budou
Pronajímatelem těmto uchazečům zaslány na emailovou adresu kontaktní osoby uchazeče
uvedenou v Žádosti o účast přístupové údaje k data-roomu, prostřednictvím něhož
pronajímatel bude poskytovat uchazeči veškeré dokumenty a informace o poptávkovém
řízení. Pronajímatel zašle bez zbytečného odkladu po doručení řádné Žádosti o účasti a
uhrazení Jistoty jedno (1) vyhotovení NDA zpět uchazeči.
K Žádostem o účast osob, které nesplňují kvalifikační kritérium dle odstavce 4.1 a) těchto
Podmínek, nebo doručeným po uplynutí lhůty k jejímu podání nebude přihlédnuto.
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6.

Návrh smlouvy

Uchazeči bude jako součást těchto Podmínek předložen Návrh smlouvy, a to bez přílohy č. 1,
jelikož příloha č. 1 k Návrhu smlouvy obsahuje citlivé důvěrné informace, tj. zejména
schématické plánky veřejně přístupných částí pražského metra. Namísto přílohy č. 1
Pronajímatel poskytuje uchazeči v příloze č. 4 k těmto Podmínkám seznam jednotlivých
stanic pražského metra s příslušnými počty ploch pro instalaci CLV.
Uchazeč je oprávněn po řádném a včasném doručení Žádosti o účast a úhradě Jistoty se
seznámit s přílohou č. 1 k Návrhu smlouvy, který Pronajímatel poskytne prostřednictvím
data-roomu.
Návrh smlouvy je konečný. Uchazeč bude oprávněn v Návrhu smlouvy doplnit či změnit
pouze údaje označené jako „[doplní uchazeč]“ či obdobným způsobem. Jakékoliv jiné změny
či doplnění Návrhu smlouvy budou brány jako porušení těchto Podmínek a uchazeč může být
z tohoto důvodu z poptávkového řízení vyloučen.
Návrh smlouvy bude závazný po dobu jedno sto dvaceti (120) dnů ode dne skončení lhůty pro
podání nabídky.
Uchazeč, v případě jeho zájmu o podání nabídky, Návrh smlouvy přiloží jako samostatný
dokument k nabídce. Návrh smlouvy musí být pevně spojen, včetně všech příloh, do jediného
dokumentu. Uchazeč zajistí podpis Návrhu smlouvy osobou (osobami) oprávněnými jednat za
uchazeče s úředně ověřeným podpisem těchto osob, resp. s nahrazením úředního ověření
podpisu advokátem.
7.

Dotazy k poptávkovému řízení

Uchazeč je oprávněn klást Pronajímateli dotazy k těmto Podmínkám, Návrhu smlouvy
a jiným dokumentům a informacím týkajícím se poptávkového řízení, a to po řádném
a včasném doručení Žádosti o účast a úhradě Jistoty.
Uchazeč zašle Pronajímateli případné dotazy prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby
Pronajímatele uvedeného v těchto Podmínkách. Odpovědi na dotazy budou uveřejňovány
v data-roomu.
Pronajímatel je oprávněn nevěnovat se dotazům, které nejsou určité či srozumitelné, anebo
nejsou relevantní z hlediska tohoto poptávkového řízení.
8.

Prohlídka předmětu nájmu

Prohlídka předmětu nájmu na místě nebude prováděna. Předmět nájmu je veřejně přístupný.
9.

Nabídka uchazeče

Uchazeč je povinen podat nabídku v listinné formě a zajistit její podpis osobou (osobami)
oprávněnými jednat za uchazeče s úředně ověřeným podpisem těchto osob, resp.
s nahrazením úředního ověření podpisu advokátem.
Uchazeč rovněž k nabídce v listinné formě přiloží prostý scan nabídky na datovém nosiči, a to
ve formátu .pdf (portable document format).
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Součástí nabídky bude:
•
•
•
•

Krycí list nabídky;
Prohlášení uchazeče uvedená ve vzorové nabídce;
Prohlášení o vlastníkovi;
Dokumenty prokazující kvalifikační kritéria dle článku 5 těchto Podmínek.

Uchazeč je povinen použít vzorovou nabídku, která bude zveřejněna v data-roomu.
Pronajímatel nepřipouští variantní či podmíněné návrhy.
Nabídka včetně všech příloh bude uchazečem pevně spojena do jediného dokumentu (mimo
Návrhu smlouvy) a očíslována vzestupnou nepřetržitou číselnou řadou (první stránkou je
krycí list nabídky).
Uchazeč je povinen nabídku včetně Návrhu smlouvy doručit Pronajímateli v zalepené obálce.
Obálka musí být označena identifikací uchazeče (jméno/název, adresa sídla)
a označením: „900700 - Marketing a obchod - Nabídka - Poptávkové řízení na pronájem
ploch k instalaci CLV - NEOTVÍRAT“.
10.

Lhůta a způsob podání nabídky

Uchazeč je povinen nabídku se všemi výše uvedenými náležitostmi doručit osobně či
prostřednictvím poštovních služeb na adresu Pronajímatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, odbor 900700 – Marketing a obchod.
Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 9. května 2018 ve 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.
Ke změnám či doplněním nabídky učiněným po uplynutí lhůty k podání nabídky nebude
přihlédnuto, a to s výjimkou doplnění či změnám k výslovné žádosti či výzvě Pronajímatele
v souladu s těmito Podmínkami.
11.

Hodnocení nabídek

Předložené nabídky uchazečů budou vyhodnoceny z hlediska splnění formálních náležitosti
a kvalifikačních kritérií. Pronajímatel je oprávněn vyžádat si od uchazečů upřesnění a
doplnění nabídek, příp. zodpovězení dotazů.
V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat formální náležitosti uvedené v těchto
Podmínkách, je Pronajímatel oprávněn uchazeče vyloučit z poptávkového řízení, o tom bude
Pronajímatel informovat kontaktní osobu uchazeče.
V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat kvalifikační kritéria uvedená v těchto
Podmínkách, je Pronajímatel oprávněn uchazeče vyloučit z poptávkového řízení, o tom bude
Pronajímatel informovat kontaktní osobu uchazeče.
Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.
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Minimální nabídková cena za pronájem jedné plochy, jak je definována v Návrhu
smlouvy je stanovena na částku 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) bez DPH za
rok.
Pronajímatel je oprávněn vyřadit z hodnocení všechny nabídky uchazečů, které budou
obsahovat nižší než minimální nabídkovou cenu.
Pronajímatel je oprávněn vyřadit z hodnocení nabídku uchazeče, který se dopustil
v posledních třech (3) letech před zveřejněním tohoto poptávkového řízení závažných nebo
dlouhodobých porušení plnění smluvního vztahu s Pronajímatelem či s osobami ovládajícími,
ovládanými či propojenými s Pronajímatelem, tj. zejména smluvního vztahu s hlavním
městem Prahou, jím zřizovanými organizacemi a jeho dceřinými společnostmi. Oprávnění
Pronajímatele vyřadit nabídku uchazeče se rovněž vztahuje na uchazeče, kteří jsou osobou
ovládanou či ovládající k osobě, jež se dopustila porušení plnění smluvního vztahu popsaného
v předchozí větě, anebo jsou právními nástupci takové osoby.
Pronajímatel je oprávněn vyřadit z hodnocení nabídku uchazeče v případě, že na skutečného
vlastníka byly uvaleny ekonomické sankce Českou republikou, Evropskou unií anebo jinou
mezinárodní organizací, jíž je Česká republika či Evropská unie členem.
Pronajímatel je oprávněn vyřadit z hodnocení všechny nabídky uchazečů, u kterých eviduje
pohledávky po splatnosti delší než čtrnáct (14) dnů.
Pronajímatel je oprávněn vyřadit z hodnocení všechny nabídky, které obsahují nepravdivé,
neúplné či nesprávné údaje či informace.
Pronajímatel je oprávněn kdykoli odmítnout všechny došlé nabídky, a to i bez udání důvodu,
o tom bude informovat uchazeče.
Vyhodnocení nabídek provádí hodnotící komise jmenovaná Pronajímatelem. Schválení
výsledků výběrového řízení a výběr vítězného uchazeče podléhá schválení ze strany
statutárního a kontrolního orgánu Pronajímatele.
12.

Oznámení výsledků poptávkového řízení

O vyhodnocení předložených nabídek budou všichni uchazeči, kteří předložili nabídku,
a nebylo jim dříve doručeno oznámení o vyloučení z další účasti, informováni, a to nejpozději
do třiceti (30) pracovních dní od faktického vyhodnocení a schválení či neschválení výsledků
tohoto poptávkového řízení Pronajímatelem.
13.

Předložení pojistné smlouvy a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

Uchazeč, jehož nabídka bude Pronajímatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude písemně
vyzván k uzavření smlouvy a k doložení pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu
za podmínek stanovených v Návrhu smlouvy a jejích přílohách.
Doložení pojistné smlouvy je podmínkou uzavření smlouvy s vybraným uchazečem ze strany
Pronajímatele.
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Uchazeč je povinen do deseti (10) dnů od doručení výzvy Pronajímatele k podpisu smlouvy
doručit Pronajímateli způsobem stanoveným pro doručení nabídky kopii pojistné smlouvy,
a tři (3) vyhotovení Návrhu smlouvy podepsané oprávněnými zástupci uchazeče.
V případě že tak vybraný uchazeč neučiní anebo v případě že v této lhůtě nedoloží kopii
pojistné smlouvy či pojistná smlouva nebude splňovat podmínky uvedené v Návrhu smlouvy,
je Pronajímatel oprávněn ukončit jednání o uzavření smlouvy s tímto uchazečem 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 vykonatelného rozhodnutí soudního či jiného příslušného orgánu, o tom informuje
uchazeče.
Pronajímatel požaduje, aby vybraný uchazeč do dvaceti jedna (21) dní od účinnosti Návrhu
smlouvy předložil Pronajímateli bankovní záruku, dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 Návrhu
smlouvy, vystavenou bankou či organizační složkou zahraniční banky, jejíž sídlo se nachází
na území České republiky, a která je oprávněna poskytovat bankovní služby na území České
republiky, přičemž Bankovní záruka musí stanovovat bezpodmínečnou povinnost banky
vyplatit Pronajímateli částku až do výše částky 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů
korun českých). Bankovní záruka musí mít platnost po dobu minimálně o jeden (1) měsíc
delší, než je neprodloužená doba trvání nájmu dle Smlouvy. Pravidla pro výši limitu bankovní
záruky, její doplňování a prodlužování upravuje Smlouva.
14.

Nakládání s jistotou

Pronajímatel není oprávněn nakládat s jistotou jinak než způsobem stanoveným v těchto
Podmínkách anebo v Návrhu smlouvy.
Jistota složená uchazečem, který nepodá nabídku ve lhůtě stanovené v těchto Podmínkách,
bude vrácena uchazeči do šedesáti (60) dnů ode dne uplynutí lhůty k podání nabídky.
Jistota složená uchazečem, který byl vyloučen z poptávkového řízení, bude Pronajímatelem
vrácena uchazeči do třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení o vyloučení uchazeče.
Obdobně bude postupováno, bude-li nabídka uchazeče vyřazena z hodnocení, budou-li
odmítnuty všechny nabídky či bude-li poptávkové řízení zrušeno.
Jistota zaslaná uchazečem, který se nestane vítězem poptávkového řízení, bude vázána na
účtu Pronajímatele po dobu jedno sto dvaceti (120) dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.
V případě, že bude s uchazečem uzavřena smlouva, Pronajímatel vrátí jistotu vybranému
uchazeči do třiceti (30) dnů ode dne předložení bankovní záruky dle čl. 13 těchto Podmínek.
V případě, že uchazeč na výzvu Pronajímatele ve lhůtě uvedené v článku 13 těchto Podmínek
nedoručí podepsanou smlouvu v příslušném počtu vyhotovení anebo v případě, že v této lhůtě
nedoloží kopii pojistné smlouvy či pojistná smlouva nebude splňovat podmínky uvedené
v Návrhu smlouvy, jistota propadá Pronajímateli a Pronajímatel je oprávněn svobodně
s Jistotou nakládat.

8

Pronajímatel je rovněž oprávněn ponechat si a započíst Jistotu na smluvní pokutu v případě
porušení mlčenlivosti dle NDA ze strany uchazeče.
15.

Závěrečná ustanovení

Toto 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, ve znění pozdějších předpisů.
Proti vyloučení z poptávkového řízení, vyřazení nabídky, odmítnutí nabídky či zrušení tohoto
poptávkového řízení není žádný opravný prostředek.
Uchazeči nesou veškeré náklady na účast v tomto poptávkovém řízení. Uchazeči nejsou
oprávněni požadovat po Pronajímateli jakoukoliv náhradu nákladů či újmy vzniklé
v souvislosti s vyloučením, vyřazením nebo odmítnutím nabídky či zrušením tohoto
poptávkového řízení.
Pronajímatel doručuje oznámení či jiné dokumenty uchazečům dle tohoto poptávkového
řízení elektronicky na emailové adresy kontaktních osob uvedené v nabídce příslušného
uchazeče, nebo prostřednictvím data-roomu.
V případě že právní jednání uchazeče dle těchto Podmínek podepíše jiná osoba než uchazeč či
v případě právnické osoby její statutární orgán, je uchazeč povinen prokázat oprávnění této
osoby jednat za uchazeče (např. předložením plné moci v originálu či úředně ověřené kopii).
Pronajímatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit tyto Podmínky a Návrh smlouvy a
dále poptávkové řízení do uzavření smlouvy zrušit, a to i bez udání důvodu.
V případě zrušení poptávkového řízení či ukončení jednání o uzavření smlouvy s vítězným
zájemcem nenese Pronajímatel jakoukoli odpovědnost za škodu v souvislosti s předsmluvní
odpovědností. Tímto se vylučuje aplikace veškerých ustanovení občanského zákoníku,
týkajících se předsmluvní odpovědnosti, zejména ustanovení § 1728 až 1730 občanského
zákoníku.
Tyto Podmínky se považují za zveřejněné okamžikem jejich zveřejnění na internetových
stránkách www.dpp.cz. Další dokumenty a informace budou zveřejněny v data-roomu.
Nedílnou součástí těchto podmínek jsou i následující přílohy:
-

č. 1 – Návrh smlouvy bez přílohy č. 1;
č. 2 – Vzor Žádosti o účast;
č. 3 – Vzor NDA;
č. 4 – Seznam jednotlivých stanic pražského metra s příslušnými počty ploch pro
instalaci CLV.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
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