Výběrové řízení na nákup prostředku pro monitoring jednotlivých
prostor letiště - noktovizor (2x)

1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Právní forma:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Letecké služby Hradec Králové a.s. Piletická 151, 500 03 Hradec
Králové – Rusek
akciová společnost
27520668
CZ27520668
Ing. Tomáš Kvítek
mobil: 733 546 039
tomas.kvitek@lshk.cz

2) Název a popis zakázky:
Název zakázky: Prostředek pro monitoring jednotlivých prostor letiště – noktovizor (2x)
Popis zakázky: Předmětem zakázky je nákup zařízení umožňující vidět za zhoršených světelných podmínek, zvláště
v noci s náhlavní montáží.
Zakázka bude realizována na základě poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2017 v souladu s „Pravidly pro financování vybavení letišť technickými nebo
obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017“

3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
-

vlhko těsné
hmotnost do 1,5 kg
výdrž baterie min. 24h
jednoduchá a rychlá obsluha

4) Kvalifikační předpoklady:
-

-

Dodavatel předá zadavateli technické informace k nabízenému zařízení včetně referenční listiny o
realizovaných zakázkách podobného charakteru.
Uchazeč doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění odpovídající
předmětu zakázky. V případě výběru a podpisu smlouvy musí úspěšný uchazeč doložit ověřenou kopii
zmíněného dokumentu.
Veškeré kvalifikační dokumenty předloží uchazeč při podání cenové nabídky.
Součásti dodávky zařízení musí být návod pro obsluhu dodaného zařízení a to v českém jazyce.

5) Hodnotící kritérium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude sloužit tento procentuální podíl jednotlivých specifikací, tak jak
jsou postupně uvedena:
Cena
70%
Záruka
20%
10%
Reference

6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 31.10. 2017.

7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne 30.10 2017 do 09.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – Noktovizor – NEOTEVÍRAT“. Obálku je nutné
označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na adrese Leteckých služeb Hradec Králové a.s.,
Piletická 151, Hradec králové 500 03 v pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. Při podávání nabídek
poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí zásilky zadavatelem.
8) Nabídka a přiložené dokumenty musí být podány v českém jazyce.

9) Další podmínky a požadavky zadavatele:
•zadavatel nepřipouští variantní řešení
•zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do doby
uzavření smlouvy
•uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených s
jejím zpracováním.
Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v této výzvě bude
důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
Realizace zakázky v době od 20.11. do 31.12. 2017.

10) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31. 10. 2017 v 09:00 hod na budově č. 69.
Otevírání obálek je neveřejné.
Vyhodnocení bude, provedeno ve stejný den do 12:00 hod. O výsledku výběrového řízení informujeme
uchazeče písemnou formou nebo mailem.

V Hradci Králové dne 12.10. 2017

Ing. Vladimír Griga
Ředitel a člen představenstva LSHK a.s.

