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Cenová nabídka č. 3PRO2100341-vesmir-210923 

 

pro zakázku číslo NK 30000159 

 

Kontinuita zdrojů – hladinoměry – vypracování PD 

finální kolo 

 

 

 

Zadavatel: 

Letiště Praha, a.s. 

K letišti 1019/6 

161 00 Praha 6 

IČ: 28244532 

 

 

Zájemce: 

VAE CONTROLS, s.r.o. 

náměstí Jurije Gagarina 233/1 

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

IČ: 48390470 

 

 

  



 
 
 

 
3PRO2100341-vesmir-210923  2 
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2. Doklady k prokázání kvalifikace   

 

Základní, profesní, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady jsou prokázány: 

- Výpisem z obchodního rejstříku uchazeče, příloha 1. 

- Výpisem z živnostenského rejstříku uchazeče, příloha 2. 

- Certifikátem pojištění uchazeče, příloha 3. 

- Oprávněním číslo 13871/7/17/EZ-M,O-E1A,E1B na montáže a opravy elektrických 

zařízení, příloha 4. 

 

Výše uvedené dokumenty byly samostatnými přílohami této nabídky v prvním kole. 
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3. Seznam poddodavatelů 

 

Pro realizaci díla neuvažujeme s využitím poddodavatelů, veškeré činnosti budeme provádět 

našimi pracovníky. 
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4. Nabídka dodavatele a rozsah prací 

 

Předmětem nabídky je vypracování Projektové dokumentace (PD) ve stupni Dokumentace 

pro provedení stavby (DPS), v podrobnostech Realizační dokumentace. Dokumentace je 

určena pro provedení díla „Kontinuita zdrojů – hladinoměry“. 

Projektová dokumentace bude obsahovat textovou a výkresovou část s návrhem stavebního 

i technologického řešení doplnění měřiče stavu hladiny do stávající palivové nádrže pro 

centrální DA v Terminálu 2 Letiště Praha a pro čtyři denní nádrže jednotlivých generátorů. 

PD bude doplněna výkazem výměr a oceněným rozpočtem stavby. Dokumentace bude 

zpracována se všemi náležitostmi dle relevantních příloh vyhlášky 499/2006 Sb. a v souladu 

s aktuálně platnými předpisy a normami. 

 

Stávající stav 

V prostoru Terminálu 2 v místnosti 01122 jsou instalována čtyři DA soustrojí Caterpillar CAT 

3412, 900kVA, každý s vlastní palivovou nádrží a s centrální nádrží umístěnou pod 

komunikací před Terminálem 2. Instalace proběhla v roce 2006. Každý DA má vlastní nádrž 

o objemu 500 litrů. Centrální nádrž má objem 5000 litrů, kdy je využitelný objem pro palivo 

3000 litrů. Zbylých 2000 litrů slouží jako zásobní prostor pro vypuštění vlastních nádrží DA. 

Stav hladiny v centrální nádrži, ani v denních nádržích není v současné době automaticky 

zjišťován ani propagován/přenášen dále do systému. 

  

Požadavky na obsah projektové dokumentace 

Záměr objednatele (zadavatele) je realizace „měřiče hladiny“ pohonných hmot v centrální 

nádrži a denních nádržích DA (celkem 5 nádrží/měření hladiny), a automatizované předávání 

informací o objemu pohonných hmot v nádržích dále do systému AMS-E. Projektová 

dokumentace bude vypracována tak, aby umožňovala realizaci akce „měření hladin“  za 

provozu Letiště.  

Dokumentace bude vypracována v rozsahu 

PD k připomínkám 2ks v tištěné podobě, 1ks CD s PD ve formátu PDF. 

Čistopis PD 4ks v tištěné podobě, 1ks CD s PD ve formátu PDF / ostrá data (DOCX, XLSX, 

DWG). 
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5. Cenová kalkulace 

 

V souladu s požadavky zadání předkládáme cenovou nabídku: 

Pol. Popis položky mj ks 
Cena práce (Kč) 

Celkem 
Jedn. Celkem 

  Kontinuita zdrojů – hladinoměr – 
vypracování PD 

          

1 Úvodní jednání, příprava a převzetí podkladů hod 16  

2 Vypracování dokumentace k připomínkám, 
včetně VV hod 77 

3 Zapracování připomínek, finální verze hod 18  

4 Kompletace a vydání dokumentace hod 12 

5 Dopravní náklady a cestovné km 800 

6 Čas strávený na cestě hod 8 

7  --           

8 Celkem (Kč bez DPH) 
        

116 000 

 

Cena celkem za předmět realizace díla bez DPH…116.000,00 Kč.  

Sazba DPH ve výši 21%, tedy…24.360,00 Kč.  

Cena celkem za předmět realizace díla včetně DPH…140.360,00 Kč. 
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6. Ostatní dokumenty a údaje 

 
Platnost nabídky / Zadávací lhůta: 

Tato nabídka je platná do 31. 12. 2021. 

 
Záruka na kvalitu: 

Na projekční práce bude poskytnuta záruka v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí.  

 

Ostatní údaje a výhrady: 

- Součástí nabídky nejsou jiné, než uvedené projekční práce. 

 

Požadavky na součinnost od zadavatele: 

- Vstup a vjezd do areálu Letiště Praha, a.s. 

- Školení z vnitřních předpisů zadavatele. 

- Součinnost zaměstnanců zadavatele, včetně účasti na jednáních. 

- Přístup pracovníků zhotovitele do prostor areálu, včetně napojovacích míst. 

- Poskytnutí dokumentace od dotčených a souvisejících zařízení, provozů a objektů.  

- Převzetí předmětu nabídky/dodávky. 

 

Dodací lhůta, harmonogram realizace: 

Uskutečnění se úvodní schůzka smluvních stran, převzetí podkladů a provedení místního 

šetření – v týdnu od 4. 10. 2021 na základě potvrzené objednávky. 

Předání návrhu projektové dokumentace k připomínkám (2 kusy v tištěné podobě, 1 

elektronicky ve formátu PDF) – do 29. 10. 2021 (do 4 týdnů od místního šetření). 

Zaslání elektronické verze dokumentace se zapracovanými připomínkami – do 2 týdnů od 

obdržení připomínek. 

Vydání finální verze (čistopis PD, 4 kusy v tištěné podobě a 1 elektronicky ve formátu PDF a 

otevřených formátech (DOCX, XLSX, DWG) – do 1 týdne od schválení opravené 

dokumentace 

 

Informace o nabízejícím, profil společnosti: 

VAE CONTROLS je uznávaným expertem na technologie pro terminály a sklady ropných 

látek. Dosud jsme zrekonstruovali více než 50 terminálů a postavili více než 10 nových, 

z nichž největší sklad má kapacitu sto tisíc metrů krychlových. Úspěšně jsme vyrobili a 

instalovali mnoho systémů pro tzv. obchodní měření na potrubí, blending biopaliv, aditivaci a 

barvení, rekuperaci par, automatizaci a mnoho dalších. 

Naše schopnosti zahrnují: 

- Vlastní projekce 

- Projektové řízení  

- Zkušenosti s technologiemi pro transport a skladování ropy a ropných produktů, polní 

instrumentace, automatizace, stavební práce, ochrana zdraví a životního prostředí  
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- Robustní a snadno udržovatelné výrobky založené na značkových komponentech 

- Konstrukce a výroba vlastních komponentů 

- Projektování a výroba zařízení a podsystémů 

- Tvorba vlastního softwarového vybavení  

- Hluboké znalosti a zkušenosti s integrací systémů s tzv. třetími stranami 

- Integrace řídících a informačních systémů prostřednictvím různých protokolů a 

otevřených standardů 

- Zařízení pro specifické klimatické podmínky, prostředí s nebezpečím výbuchu apod. 

- Optimalizace CAPEX/OPEX nákladů s ohledem na celkové náklady zařízení během 

jeho života 

Unikátní schopností VAE CONTROLS je schopnost vlastními silami realizovat komplexní 

projekty od projekce stavební, strojní, elektro a MaR, přes výrobu a montáž až k oživení, 

včetně certifikace pro obchodní měření a integrace s jinými systémy napříč různými 

platformami. Další významnou službou je zajištění záručního a pozáručního servisu zařízení, 

včetně provozní podpory uživatelů. 

VAE CONTROLS, s. r. o. je držitelem certifikátů: 

- ISO 9001:2008 pro systém managementu jakosti,  

- ISO 10006:2004 pro systém managementu jakosti projektů, 

- ISO 14001:2004 pro systém environmentálního managementu, 

- ISO 45001:2018 pro systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví 

při práci. 

- SCC certifikát projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, dodávky staveb a 

komplexních technologických zařízení pro skladování a manipulaci s ropnými látkami. 

- Metrologický certifikát TCM 141/07-4542 pro měřící skupiny tekutin jiných než voda 

na plnění a vyprazdňování přepravních prostředků a měřící systémy produktovodů. 

- ISO 21500:2013 pro projektový management. 

- Certifikát NBÚ pro práci s utajovanými informacemi do úrovně "DŮVĚRNÉ". 

 

VAE CONTROLS, s. r. o. je kromě obvyklého vybavení (vozidla, telefony, PC atd.) vybavena 

prostředky pro realizaci zakázek v následujícím rozsahu: 

- Software pro projektování (E-plan, AutoCAD) 

- Software pro vývoj a testování programového vybavení 

- Software pro projektový management 

- Pracoviště pro simulaci, testování a oživování 

- Sklad náhradních dílů v hodnotě cca 30 mil. Kč 

 

Společnost VAE CONTROLS, s.r.o. má v současné době 44 zaměstnanců v následujících 

profesích: 

- Projektový manažer – 4 

- Projektant – 9 

- Programátor, vývojář – 12 

- Technik – 7 

- Obchodník – 6 

- Ostatní - 6 
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Za společnost je oprávněn jednat samostatně kterýkoli z jednatelů: 

- 

- 
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7. Prohlášení uchazeče 

 

- Já, níže podepsaný, jménem Uchazeče prohlašuji, že zachováme mlčenlivost o 

všech skutečnostech, které jsme nabyli na základě zadávacích podmínek k této 

soutěži. Takto nabyté údaje a skutečnosti použijeme pouze pro zpracování naší 

nabídky v tomto výběrovém řízení. 

- Jménem Uchazeče potvrzuji, že v okamžiku předložení nabídky jsou nám známy 

veškeré dostupné informace o předmětu poptávky / nabídky. V rámci zpracování 

nabídky jsme do ní zohlednili veškeré skutečnosti potřebné pro případnou realizaci 

díla. Nabídka je zpracována dle předaných podkladů a odpovídá požadavkům 

poptávkové dokumentace a specifikacím. Zejména pak předaným podkladům. 

- Jménem uchazeče prohlašuji, že v případě získání tohoto obchodního případu bude 

realizace provedena v souladu s požadavky zadavatele.  

- Jménem Uchazeče potvrzuji, že v případě získání tohoto obchodního případu máme 

k dispozici dostatečné zkušenosti a kapacity pro realizaci zakázky.  

- Já, níže podepsaný, jménem Uchazeče potvrzuji, že akceptujeme podmínky 

zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci, jejich součástech a dokumentech, 

na které se odkazuje. 

- Já, níže podepsaný, jménem Uchazeče souhlasím se zveřejněním smluvního vztahu 

(smlouvy, akceptované objednávky) zadavatelem, bude-li stanoveno, v souladu 

s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění. 

- Já, níže podepsaný, jménem Uchazeče potvrzuji, že uvedený bankovní účet 

používáme výlučně pro podnikatelské účely a tento bankovní účet hodlá využívat 

v rámci případně uzavřeného smluvního vztahu uzavřeného na základě tohoto 

výběrového řízení. 

- Je-li současně plátcem daně z přidané hodnoty, má shora uvedený bankovní účet 

zveřejněn správcem daně v databázi registru plátce daně z přidané hodnoty nebo, o 

jeho zveřejnění dodavatel správce daně požádal, a tento bankovní účet bude 

správcem daně na základě této žádosti dodavatele zveřejněn v příslušné databázi 

nejpozději ke dni uzavření případného smluvního vztahu se zadavatelem.  

- Prohlašuji, že uchazeč v posledních 5 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání 

nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. 

- Prohlašuji, že vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 5 letech 

neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

- Prohlašuji, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče. 
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- Prohlašuji, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na 

spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště uchazeče. 

- Prohlašuji, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště uchazeče. 

- Prohlašuji, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 

zakázek. 

- Prohlašuji, že uchazeči nebyla v posledních 5 letech pravomocně uložena pokuta za 

umožnění výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

- Prohlašuji, že vůči uchazeči nebyla v posledních 5 letech zavedena dočasná správa 

nebo v posledních 5 letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 

upravujícího ozdravené postupy a řešení krize na finančním trhu. 

- Souhlasíme se splatností faktur v délce 45 dní ode dne doručení/převzetí faktury. 

- Tato nabídka je platná do 31. 12. 2021. 
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Tuto nabídku zpracoval a je osobou určenou k dalšímu jednání:  

 

 

 

, VAE CONTROLS, s.r.o. 

Tel.:  +420 

Mob.:  +420 

E-mail:

 

Schválil:  

 

 

 

 

, VAE CONTROLS, s.r.o. 

Tel.:  +420 

E-mail:

 

 

 

Ostrava, 23. 09. 2021 

 

Toto je poslední list nabídky. 

********************************************************************************************************* 




