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Všem dodavatelům/To all tenderers

Naše značka/Our Ref.Num:

0211008410 Vyřizuje/Responsible, tel.: Klára Pokorná, 220 113 515

Dne/Date: 26.1.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Veřejná zakázka:

VR/0211008410 - na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který je blíže
specifikován níže, za účelem provozování bankomatů (dále jen „VŘ“)

Druh řízení:

výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“)

Ev. č. zadavatele:

VR/0211008410

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

V rámci výše uvedeného výběrového řízení zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení. Zadavatel tímto
uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o
předmětné vysvětlení požádal.
Dotaz č. 2:
Je to fixní do Haly 1 a Haly 2 nebo můžeme ATM dát i jinam
Odpověď:
V souladu s podmínkami stanovenými v části 1.2. nazvané „Banking corner“ Oznámení o zahájení výběrového
řízení č. vr/0211008410 a v části 1.2 nazvané „Banking corner“ Oznámení o zahájení výběrového řízení
č. VR/0211008414 (dále každé jen „Oznámení“) je předmětem nájmu v každém výběrovém řízení právě prostor
definovaný v Příloze č. 1 příslušného Oznámení. V případě, že bude uchazeč vybrán jako vítězný uchazeč
v příslušném výběrovém řízení a uzavře příslušnou smlouvu, stane se nájemcem prostoru definovaného
v příslušném Oznámení. Pouze a právě v tomto prostoru pak bude nájemce oprávněn umístit ATM.

Dotaz č. 3:
Kolik kol VŘ bude?
Odpověď:
Dle čl. 4.1 Oznámení „Průběh a kritéria hodnocení nabídek“ bude hodnocení předložených nabídek probíhat
maximálně ve dvou kolech.

Dotaz č. 4:
Termíny pro další kola, budou-li?
Odpověď:
Nejzazší předpokládaný termín pro vyhlášení druhého kola (v případě rozhodnutí Vyhlašovatele druhé kolo vyhlásit)
je sedm kalendářních dnů od termínu pro podání nabídek stanoveném v čl. 6.1 Oznámení, tj.29.1.2021
Dotaz č. 5:
Exklusivita na celé letiště nebo jednotlivé haly?
Odpověď:
Vyhlašovatel neposkytuje exkluzivitu v žádném rozsahu.
Dotaz č. 6:
Nelze jednostranně prodloužit ze strany letiště?
Odpověď:
V souladu s Přílohou č. 4 Oznámení - Nájemní smlouva, ve znění článku V. odst. 5.1, jediný způsob, jak může
být Doba nájmu prodloužena, je písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaném oběma Stranami.
Dotaz č. 7:
Rozdělit baterie asi nelze v rámci haly 1 a 2?
Odpověď:

Způsob a počet rozmístění bankomatů je stanoven v čl. 1.1. Oznámení, přičemž Výběrové řízení č. 0211008410
se týká prostor v Terminálu 1 a Výběrové řízení č. 0211008414 se týká prostor v Terminálu 2. V případě zájmu
uchazeče provozovat Banking corner na Terminálu 1 i Terminálu 2 je třeba se přihlásit nezávisle do obou
Výběrových řízení; v případě, že bude uchazeč vybrán v obou výběrových řízeních, uzavře dvě nájemní smlouvy,
bude povinen hradit platby podle každé smlouvy zvlášť a bude povinen splnit další kritéria pro každý banking corner,
zejm. minimální počet bankomatů v každém banking corneru.
Dotaz č. 8:
Můžeme dát do naší baterie (Hala 1) 2 ATM a navyšovat na max. 6 postupně podle nárůstu počtu cestujících?
Odpověď:
Minimální počet ATM je stanoven v čl. 1.1 každého Oznámení, přičemž dle čl. 1.1. Oznámení si pronajímatel
vyhrazuje právo kdykoliv během doby nájmu vyzvat vítězného uchazeče k doplnění bankomatů do počtu 6 ks
celkem a k dodání vkladového bankomatu.

Dotaz č. 9:
To samé otázka k stávající baterii v hale 2, kterou má teď UCB, můžeme tam dát 2 ATM a jít na max. 6
postupně?
Odpověď:
Viz. odpověď č. 8

-----------------------------------------Mgr. Alena Mazzolini
členka komise

