Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref. VZN/0224002125/2015

Vyřizuje/Responsible, tel.: Neubergová, 220 112 734

Dne/Date: 05.10. 2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Lékařská služba první pomoci pro letiště Praha/Ruzyně
jednací řízení s uveřejněním
518611

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dotaz č. 7
V příloze D zadávací dokumentace je součástí vzorce pro výpočet „Nabídkové ceny celkem“ i „Nabídková cena za
Doplňkové služby“ ve formě nákladů na doplňkové služby navyšující celkovou nabídkovou cenu. Doplňkové služby
jsou definované v čl. 2.2 „Smlouvy o poskytování lékařské služby první pomoci na letišti Praha/Ruzyně“. V článku
2.4 „Smlouvy“ je uvedeno, že Doplňkové služby jsou poskytovány úplatně podle článku 4.2 „Smlouvy“.
Jakým způsobem se tedy očekává, že Poskytovatel zahrne Doplňkové služby do nákladové kalkulace „Nabídkové
ceny celkem“? Dle našeho názoru by Doplňkové služby neměly být součástí kalkulace „Nabídkové ceny celkem“,
jelikož jsou poskytovány za úplatu a fakturovány samostatnou fakturou.
Zároveň s tím je pro nás nejasná i formulace „Odměny“ stanovené v článku 4. „Smlouvy“. Odměna v článku 4
„Smlouvy“ je definována v článku 4.1 jako odměna za Služby uvedené v odstavci 2.1 a v článku 4.2 jako odměna
za Doplňkové služby dle odstavce 2.2. Nabídková cena celkem je v „Příloze D“ uvedena jako součet „Výčtu nákladů
uchazeče za Služby“ a „Nabídkové ceny za Doplňkové služby“ ponížený o „Výčet příjmů uchazeče za Služby“.
Máme tedy pro vyplnění Odměny za služby za kalendářní měsíc v článku 4.1 „Smlouvy“ použít vzorec: („Nabídková
cena celkem“ – „Nabídková cena za Doplňkové služby“)/48.
Odpověď č. 7
Nabídkovou cenu zpracujte v souladu s přílohou D Zadávací dokumentace, jedná se o součet položek „Výčet
nákladů uchazeče na Služby“, „Výčet příjmů uchazeče za Služby“ a „Nabídková cena za Doplňkové služby“.
Doplňkové služby jsou součástí nabídkové ceny.
Nabídková cena je určena pouze účely hodnocení a má reflektovat celkové náklady spojené s poskytováním služby
jak pro provozovatele letiště tak i pro cestující. V nabídkové ceně se tak zohlední jak pravidelné platby za služby,
odhadovaný počet doplňkových služeb za dobu trvání smlouvy a i náklady cestujících na ošetření nehrazené ze

zdravotního pojištění ani provozovatelem letiště. Tento způsob stanovení nabídkové ceny má zamezit
nerovnoměrnému rozložení nákladů na poskytování služeb.
Dotaz č. 8
Jakým způsobem je očekáváno zahrnutí služeb specifikované v článku č. 4.4 „Smlouvy“ do kalkulace „Nabídkové
ceny celkem“ v „Příloze D“? Ze specifikace vyplývá, že Služby průběžného doškolování a výcviku zaměstnanců
HZS LP jsou jakousi doplňkovou službou. Jsme oprávněni změnit „Přílohu D“ „Smlouvy“ takovým způsobem, že
zařadíme výcvik zaměstnanců HZS LP do Doplňkových služeb nebo máme tento náklad zakalkulovat do „Výčtu
nákladů uchazeče na služby“ „Přílohy D“?
Odpověď č. 8
Cena za průběžného doškolování a výcviku zaměstnanců není součástí doplňkových služeb a je zahrnuta v ceně
za Služby. Uchazeč není oprávněn měnit přílohu D Zadávací dokumentace.

Zadavatel dále poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4
Zákona:
Úprava textace smlouvy o poskytování lékařské služby první pomoci na letišti Praha/Ruzyně:
V čl. 5, odst. 5.4. Smlouvy se nahrazuje text „na provozních plochách“ textem „v Prostoru zásahu“, který odpovídá
definicím uvedeným v textu vzoru smlouvy. Odst. 5.4 nově zní takto:
„5.4. Poskytovatel je povinen provádět výkon Služeb v Prostoru zásahu s ohledem na bezpečnost leteckého
provozu a příkazy příslušných provozních složek Objednatele.“
Zadavatel proto žádá uchazeče o úpravu výše uvedeného odstavce smlouvy.
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