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Věc: Informace k předpokládanému průběhu koncesního řízení – nový taxi model pro Letiště Václava Havla
Praha
Vážení provozovatelé taxi služeb a taxi dispečinků,
společnost Letiště Praha, a. s. se dlouhodobě zabývá přípravou nového modelu zajištění dopravní obslužnosti
letiště prostřednictvím vozů taxi služby na první komunikaci přímo před terminály. Toto sdělení navazuje na
informace předané během předběžných tržních konzultací vedených v období 25. 5. – 20. 7. 2020 (ke kterým byla
21. května 2020 zveřejněna otevřená výzva).
Pro účely hladkého průběhu samotného koncesního řízení mi dovolte Vám za Letiště Praha, a. s. poskytnout bližší
informace o předpokládaném průběhu zmíněného řízení (harmonogram se může změnit, nicméně vkládáme
veškeré úsilí do jeho splnění).
Harmonogram:
 1. 11. 2020:

Vyhlášení koncesního řízení

 1. 11. 2020 – 30. 11. 2020:

30 denní lhůta pro podání nabídky v rámci 1. kola

 1. 12. 2020 – 6. 12. 2020:

Vyhodnocení splnění kvalifikace a 1. kola

 6. 12. 2020 – 15. 12. 2020:

Lhůta pro případné doplnění kvalifikace

 5. 1. 2021 – 4. 2. 2021:

30 denní lhůta pro doplnění nabídky v rámci 2. kola

 5. 2. 2021 – 10. 2. 2021:

Jednání komise a výběr nájemce

 11. 2. 2021 – 25. 2. 2021:

Doložení originálů prokazující splnění kvalifikace vybraným nájemcem

 28. 2. 2021:

Rozhodnutí o výběru nájemce

 1. 3. 2021 – 15. 3. 2021:

Blokační lhůta před podpisem smlouvy

 31. 3. 2021:

Vyhlášení výsledku koncesního řízení a podpis smlouvy

 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021:

Přípravné období před zahájením činnosti

 1. 1. 2022:

Zahájení činnosti

V rámci 1. kola Vám budou poskytnuty podklady pro zpracování business case – excelový soubor s průměrnými
počty cestujících za rok 2019, kteří v daný časový blok přistáli nebo vzlétli na/z letištní dráhy a další kontext a vstupy
(predikce počtu cestujících na období 2022-2026, průměrný podíl cestujících odbavených z letiště prostřednictvím
taxi služby, doba průchodu z letadla do příletové haly a další).
Pevně věřím, že Vám avizovaný harmonogram pomůže s dostatečným předstihem naplánovat Vaše kapacity
a koncesního řízení se zúčastníte.
V případě dalších dotazů
michal.plzak@prg.aero.
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