Zakázka: Provoz odběrového místa a testování na COVID-19 metodou RT-PCR
Evidenční číslo zadavatele: 0227008316

Dotaz č. 1:
Ze zadávací dokumentace není zřejmé, pro koho jsou testy určeny, zda a jak budou zájemci
odebírány, jak rychle je potřeba vyšetření realizovat a zda je nutné využívat jen OM na Letišti Praha.
Odpověď:
Testování bude určeno pro cestující veřejnost i pro zaměstnance Letiště Praha, a. s. a zaměstnance
dalších subjektů, případně další zájemce. Předmětem je zajištění jak samotného odběru (vlastními
pracovníky dodavatele nebo prostřednictvím subdodavatele, např. SLS). Rychlost provedení testů je
předmětem hodnocení, zejména cestující veřejnost má zájem na co nejvčasnějším doručení výsledků.
Objednatel ale s výjimkou expresního testování (limit do 4 hodin) nestanovuje nejzazší lhůtu, tu si
stanoví dodavatel sám ve své nabídce. Dodavatel může využívat i další odběrová místa, objednatel
ale bude hradit náklady spojené pouze s provozem odběrového místa umístěného na letišti
Praha/Ruzyně, stejně tak provize bude vypočítávána pouze za odběry provedené v tomto odběrovém
místě.
Dotaz č. 2:
Když nevíme, zda na odběry přijdou jednotlivci, nebo nárazově několik stovek lidí, případně tisíce,
nejsem schopen definovat ani potřebné místo, ani potřebné personální a další vybavení.
Odpověď:
Ani objednatel není schopen předem odhadnout počet zájemců o testování, letečtí dopravci v
současnosti stále mění plány na obnovu pravidelných linek, stejně tak se vyvíjejí podmínky pro cesty
na dovolené, které ovlivní počty cestujících na charterových linkách. Projednání bude možné v rámci
prohlídky místa plnění, kde dojde i k setkání se zástupcem objednatele (v úterý 26. 5. 202 od 13:00).
V případě, že by došlo k výrazné změně počtu testovaných osob v průběhu plnění smlouvy, mají
objednatel i dodavatel možnost zahájit jednání o změně podmínek smlouvy a uzavření dodatku.
Dotaz č. 3:
Pokud je zadání myšleno jako výběr nabídek stanovených dle předem daných a jednotných pravidel,
pak doporučujeme termín nabídek posunout minimálně o týden, ideálně však o 14 dní a opravdu
nechat prostor pro vzájemnou diskusi, upřesnění a kalkulaci nabídky. Informaci o zakázce jsme
dostali v pátek ve 12 hodin. Termín závěrky v pondělí 12 hodin.
Odpověď:
Termín pro podání nabídek byl prodloužen do čtvrtka 28. 5. 2020 do 13:00.
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