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Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref.Num. 0211008433

Vyřizuje/Responsible, tel.: Boučková, 220 111 870

Dne/Date: 21.1.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. VVZ.:
Ev. č. zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování
odběrových míst vzorků na vyšetření na COVID-19 metodou RT-PCR
na letišti Václava Havla Praha
koncesní řízení
Z2020-045824
0211008433
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez
identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Dotaz č. 6:
Otázka:
Z jakých údajů by tedy měl být stanoven předpoklad tržeb pro účely Přílohy E?
Odpověď:
Předpokládané obraty nejsou z povahy věci závazné, tj. mají pro Letiště Praha pouze informativní charakter.
Přenos rizika na poskytovatele, který je zároveň nositelem know-how v dané oblasti poskytovaných služeb, je
pojmovým znakem koncese. Zadavatel proto stanovuje nájemné jako obratové, tedy přímo závislé na počtu
provedených testů. Jejich výše by měla vycházet z finančního plánu na dobu trvání smlouvy.
Otázka:
Je nezbytnou podmínkou účasti v Koncesním řízení, aby měl dodavatel uzavřeny smlouvy o poskytování a se
zdravotními pojišťovnami a pokud ano, se kterými?
Odpověd:
Taková podmínka stanovena není. Zadavatel požaduje, aby po testovaných osobách s e-žádankou nebyla ze
strany dodavatele vyžadována žádná platba, a aby dodavatel neodmítl provedení testu z důvodu, že dodavatel
nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou testované osoby. Zadavatel zároveň nebude dodavateli
poskytovat žádné platby za testované osoby s e-žádankou.

Otázka:
Řešilo letiště možnost kolize mezi nájemní smlouvou a smlouvami dodavatelů uzavřené se zdravotními
pojišťovnami, a případně bylo vyžádáno stanovisko od pojišťoven, že uvedené omezení služeb pro pojištěnce
nebude pokládáno za porušení smlouvy?
Odpověď:
Zadavatel není zdravotnickým zařízením, nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami a nezná ani přesný
obsah jednotlivých smluv, které dodavatelé uzavřeli se zdravotními pojišťovnami. Zadavatel rovněž není oprávněn
k poskytování právních služeb dodavatelům. Dodavatelům doporučujeme, aby si soulad svých smluv s plněním,
které plánují poskytovat se svými smluvními pojišťovnami, ověřili.
V obecné rovině předpokládáme, že zdravotnickému zařízení nic nebrání v tom, aby své služby poskytovalo všem
pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven, ale samo si určilo na jaké adrese, resp. v jakých prostorách. Kolize
mezi podmínkami koncese a smlouvami zdravotnického zařízení se zdravotními pojišťovnami spočívající v omezení
poskytovaných služeb pojištěncům smluvní zdravotní pojišťovny, resp. vyhrazení poskytování služeb jen pro
samoplátce, příp. jejich upřednostňování přichází po našem soudu v úvahu, pokud by tak dané zdravotnické
zařízení činilo plošně, tzn. ve všech svých provozech, resp. prostorách. Zadavatel zatím nemá žádné konkrétní
indicie z předběžných tržních konzultací ani z dosavadního průběhu žádostí o dodatečné informace, že by
stanovené podmínky byly pro dodavatele nesplnitelné.
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