ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výzva k podání nabídek
NÁZEV ZAKÁZKY: Návrh na zařízení kancelářským nábytkem, včetně dodání a montáže.
Cíl zakázky: Cílem zakázky je vybavení a montáž čtyřech kanceláří, kuchyně, šatny a
archivu na budově 69 (Stará věž)
Identifikační údaje zadavatele Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 27520668
DIČ: CZ27520668
Adresa Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Kontaktní osoba příjemce, její telefon a e-mailová adresa:
Tomáš Mrkvica, tomas.mrkvica@lshk.cz, +420 733652284
Název projektu:
Nábytek pro budovu č. 69, Letecké služby Hradec Králové a.s.
Úloha zadavatele:
Zadavatel bude vykonávat funkci organizačního vedoucího projektu, přičemž zadavatel
stanoví realizační tým, který bude úzce spolupracovat s týmem externího dodavatele, jenž
bude zajišťovat realizaci komplexní dodávky Zadavatel bude průběžně konzultovat termíny a
harmonogram prováděných prací. Zadavatel bude průběžně kontrolovat a vyhodnocovat
činnost dodavatele.
Úloha dodavatele:
Dodavatel dodá a instaluje veškeré položky zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
Dodavatel vyčlení v týmu manažera projektu, který bude součástí projektového týmu
LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ A.S. Struktura dodávaného produktu a
implementace musí odpovídat svým zaměřením cílům a popisům zakázky.
Popis zakázky:
Jedná se o návrh, dodávku, montáž a umístění kancelářského nábytku na nově
zrekonstruované budově č. 69 (Stará věž). Letecké služby Hradec Králové a.s.
A) Stanovení kvalifikačních předpokladů dodavatele:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podle §53 Zákona 137/2006
Sb při použití přílohy č. 6 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kriterií.
příslušný doklad o oprávnění k podnikání t.j. živnostenský list, koncesní listina nebo jiný
doklad opravňující k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, registraci DPH (kopie) ne starší
jednoho měsíce.
B) Charakteristika zakázky:
Projekt na zařízení budovy 69 kancelářským, kuchyňským, šatním a skladovým nábytkem
s následným dodáním a montáží nábytku dle projektové dokumentace.
C) Kritéria pro hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické vhodnosti v souladu s následujícími kritérii
seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, které jim zadavatel přisuzuje.
A. cena – váha 60 %
B. projekt - váha 40 %

D) Podmínky a požadavky na zpracování nabídek:
Každý uchazeč předloží pouze jedinou nabídku. Nabídka bude předložena v českém jazyce,
v jednom originálu v písemné formě, v uzavřené a neprůhledné obálce. Obálka musí být
opatřena těmito náležitostmi:
a) Název zakázky
b) nápisem „ Zadávací řízení- neotevírat!“
c) adresou uchazeče
d) adresou zadavatele
Pro vypracování nabídky je třeba použít formuláře, které jsou přílohou zadávací
dokumentace jako příloha číslo 1 až 6. Nabídky, které nebudou předloženy na formulářích
poskytnutých v rámci zadávací dokumentace, budou z výběrového řízení vyloučeny.
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní
nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými
početními chybami nebo odporujícími si údaji budou z výběrového řízení vyloučeny. V
nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
E) Další informace:
Nabídková cena V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH
a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). Nabídková
cena bude definována jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady
nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. Nabídková cena bude uvedena také v
krycím listu nabídky. Platnost ceny je do konce realizace zakázky.
Délka trvání zakázky:
Zakázka bude realizována od 1.5. do 20.06.2010.
Platební podmínky:
Úhrada za plnění bude probíhat dle smluvních podmínek. Platby budou prováděny
bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Faktury budou vystaveny se splatností 14
kalendářních dnů. Všechny faktury musí být vystaveny na zadavatele.
Průběh zadávacího řízení:
Obsahuje-li zadávací dokumentace dle názoru uchazeče jakékoliv nejasnosti , musí
zadavatele neprodleně před odevzdáním nabídky o této skutečnosti písemně informovat a
upozornit na ni. Nabídky musí být doručeny do 26.04.2010, 16,30 hod. Osobně nebo poštou.
Rozhodující je čas doručení, nikoliv odeslání nabídky. Prohlídka dotčených prostor bude
možná po předešlé dohodě 13.-15.04 2010. Místem doručení nabídky je budova 154 letiště
Hradec Králové k rukám p. Ing. Tomáše Mrkvici, tel.: 733 652 284. Na stejném kontaktu
prosím o domlouvání schůzek k prohlídkám. Zadavatel si vyhrazuje práva odmítnout
všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízení, nevracet podané nabídky,
změnit podmínky zakázky a vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat
podmínky stanovené zadávací dokumentací.
Termín otevírání obálek je 26.4.2010 ve 13,00 hod. v sídle zadavatele, budova č. 154.
Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta na vyžádání prostřednictvím kontaktní
osoby:
Tomáš Mrkvica, tomas.mrkvica@lshk.cz, +420 733652284

Hodnocení nabídek:
Hodnotící komise přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda je zpracována v souladu se
zadávací dokumentací. Komise provede hodnocení nabídek dle stanovených kriterií a
sestaví pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdržely jejich nabídky.
Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno zadavatelem 28.04.2010. Všichni účastníci
výběrového řízení budou písemnou formou vyrozuměni (poštou nebo e-mailem). Vybraný
realizátor zakázky bude vyrozuměn. Zadavatel uzavře písemnou smlouvu s vybraným
uchazečem. V případě, že uchazeč odmítne smlouvu se zadavatelem uzavřít, uzavře
zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.
KRYCÍ LIST NABÍDKY – příloha č. 1
Název zakázky:
Projekt na zařízení kancelářským nábytkem, včetně dodání a montáže.
Identifikační údaje zadavatele Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma Akciová společnost
IĆ 27520668
DIĆ CZ27520668
Adresa Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Kontaktní osoba příjemce, její telefon a e-mailová adresa:
Tomáš Mrkvica, tomas.mrkvica@lshk.cz, +420 733652284
projektu:
Nábytek pro budovu č. 69, Letecké služby Hradec Králové a.s.
Identifikační údaje dodavatele:
Právní forma
Spisová značka
v obchodním rejstříku
IČ
DIČ
Adresa
Kontaktní osoba příjemce, její telefon a e-mailová adresa:
Nabídková cena CZK bez DPH
Nabídková cena CZK vč. DPH
Podpis statutárního orgánu
Rozpočet zakázky v členění dle charakteristiky zakázky
příloha číslo 2
Reference - příloha číslo 3
Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku jako propagační materiály
atd. - příloha číslo 4
OBSAH NABÍDKY - příloha číslo 5

Název zakázky: Návrh na zařízení kancelářským nábytkem, včetně dodání a montáže
1.) Krycí list nabídky
2.) Obsah nabídky (uvedení čísel kapitol, čísla stánek)
3.) Rozpočet zakázky v členění dle charakteristiky zakázky
4.) Reference
5.) Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku jako propagační
materiály atd.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
KRITERIÍ – příloha číslo 6
Název zakázky: Projekt na zařízení kancelářským nábytkem, včetně dodání a montáže
Prohlašuji tímto že:
a) uchazeč není v likvidaci
b) proti uchazeči v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen
pro nedostatek majetku,
c) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) uchazeč resp. jeho statutární orgán nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
e) uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením
splátek

V ......................................, dne:..................................................
Podpis statutárního orgánu

Ředitel společnosti Letecké služby Hradec Králové a.s.vyhlašuje konkurz na pracovní pozici
"Asistentka společnosti"
Konkurz se vyhlašuje dnem 1.2.2010 ve 12,00 hod. a ukončen bude 15.2.2010 v 18,00 hod.
Písemné životopisy můžete doručit:
- poštou na adresu: Letecké služby Hradec Králové, a.s., Letiště 98, 503 41 Hradec Králové
- osobně v kanceláři Leteckých služeb na letišti Hradec Králové
- elektronickou poštou na office@lshk.cz
Zadání: pracovní pozice asistentka společnosti Letecké služby HK - místo výkonu práce letiště HK
Požadavky:
- středoškolské nebo VŠ vzdělání
- řidičské oprávnění sk. B
- znalost práce na PC
- základy účetnictví
- aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem
- komunikativní schopnosti
- časová flexibilita.
Nabídka musí obsahovat:
- stručný životopis uchazeče
- fotografie
- čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči správním úřadům
- zdravotní způsobilost
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NÁZEV ZAKÁZKY:
Cíl zakázky
Identifikační údaje
zadavatele
Právní forma
IČ
DIČ
Adresa
Kontaktní osoba
příjemce, její
telefon a e-mailová
adresa:
Název projektu

Úloha zadavatele

Úloha dodavatele

Popis zakázky
A) Stanovení
kvalifikačních
předpokladů
dodavatele

Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství
Cílem zakázky je pořízení a instalace hardware, sítě a dodání
servisních služeb včetně příslušenství.

Letecké služby Hradec Králové a.s.
Akciová společnost
27520668
CZ27520668
Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Tomáš Mrkvica, tomas.mrkvica@lshk.cz, +420 733652284
ICT v Letecké služby Hradec Králové a.s.
Zadavatel bude vykonávat funkci organizačního vedoucího projektu,
přičemž zadavatel stanoví realizační tým, který bude úzce
spolupracovat s týmem externího dodavatele, jenž bude zajišťovat
realizaci komplexní dodávky Zadavatel bude průběžně konzultovat
termíny a harmonogram prováděných prací. Zadavatel bude průběžně
kontrolovat a vyhodnocovat činnost dodavatele.
Dodavatel dodá a instaluje veškeré položky zakázky v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo. Dodavatel vyčlení v týmu manažera
projektu, který bude součástí projektového týmu LETECKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ A.S. Struktura dodávaného produktu a
implementace musí odpovídat svým zaměřením cílům a popisům
zakázky.
Jedná se o technické a servisní dodávky a pořízení ostatních zařízení
zvyšujících úroveň informačních a komunikačních technologií v ICT v
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podle
§53 Zákona 137/2006 Sb při použití přílohy č. 6 – Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních kriterií.

a) příslušný doklad o oprávnění k podnikání t.j. živnostenský list,

koncesní listina nebo jiný doklad opravňující k podnikání, výpis
z obchodního rejstříku, registraci DPH
b)
„Čestné prohlášení“, že:
c)není v likvidaci,
d)
proti němu nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo
konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
e)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
f)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo
k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o
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právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky
zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený
zástupce,
g)
uchazeč (všechny osoby vykonávající funkci statutárního
orgánu uchazeče a odpovědný zástupce uchazeče) nebyl
v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních
předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost
souvisí s předmětem zakázky,
h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politik zaměstnanosti,
s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách není
v prodlení se splácením splátek. Čestná prohlášení budou opatřena
vlastnoručními podpisy uchazečů, resp. u právnických osob
vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podepisování za
společnost dle výpisu z Obchodního rejstříku. Dále musí uchazeč
disponovat potřebným personálníma materiálním vybavením ke
plnění zakázky.
i) zadavatel připouští možnost zajistit plnění zakázky
subdodavatelsky. Subdodavatelé musí prokázat Oprávnění
k podnikání a musí splňovat Základní kvalifikační kriteria, která
jsou platná pro dodavatele.
j) uchazeč musí mít nejméně dvouletou zkušenost s poskytováním
služeb a dodávek na území České republiky.
Předmětem dodávky jsou níže uvedené položky s technickou
specifikací v požadovaném množství

B) Charakteristika
zakázky

Pořadí

Název položky

Technické parametry

Množství

1

Stolní počítač

10

2

SERVER

3

UPS 1k

4

Servisní služby – server

5

Servisní služby – stanice

6

Servisní služby – smlouva

CPU CORE QUAD,
4GB, 500GB S LCD
22“, 36 Měsíců 12
hodin od nahlášení
v místě již v ceně,
nonstop
CPU C2D,4GB,
3x1TB, záruka 36
měsíců v místě do 4
hodin od nahlášení,
nonstop
Záloha pro server,
monitoring,
automatické vypnutí
Cena za hodinu práce
na serveru, dojezd do
2 hodin
Cena za hodinu práce
na stanici, dojezd do 2
hodin
Dostupnost nonstop,
pravidelný servis 1x za
měsíc v délce trvání 8
hodin s přednostním
servisem do 2 hodin

1

1
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C) Kriteria pro
hodnocení

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické vhodnosti v souladu
s následujícími kriterii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně
významu, které jim zadavatel přisuzuje.

A. splnění požadavků ze zadávací dokumentace - váha 35 %
B. reference, zkušenosti se zaváděním- váha 45 %
C. cena – váha 20 %
D) Podmínky a
Každý uchazeč předloží pouze jedinou nabídku. Nabídka bude
požadavky na
předložena v českém jazyce, v jednom originálu v písemné formě,
zpracování nabídek v uzavřené a neprůhledné obálce.
Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi:

a) Název zakázky
b) nápisem „ Zadávací řízení- neotevírat!“
c) adresou uchazeče
d) adresou zadavatele
Pro vypracování nabídky je třeba použít formuláře, které jsou přílohou
zadávací dokumentace jako příloha číslo 1 až 6.
Nabídky, které nebudou předloženy na formulářích poskytnutých
v rámci zadávací dokumentace, budou z výběrového řízení vyloučeny.
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné
pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje
je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo
odporujícími si údaji budou z výběrového řízení vyloučeny.
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
E) Další informace
Nabídková cena

Délka trvání
zakázky
Platební podmínky

Průběh zadávacího
řízení

V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH
a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně
(CZK). Nabídková cena bude definována jako cena „nejvýše
přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné
k realizaci předmětu zakázky. Nabídková cena bude uvedena také
v krycím listu nabídky. Platnost ceny je do konce realizace zakázky.
Zakázka bude realizována od ledna 2010 do prosince 2013
Úhrada za plnění bude probíhat dle smluvních podmínek. Platby budou
prováděny bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Faktury
budou vystaveny se splatností 14 kalendářních dnů. Všechny faktury
musí být vystaveny na zadavatele.
Obsahuje-li zadávací dokumentace dle názoru uchazeče jakékoliv
nejasnosti , musí zadavatele neprodleně před odevzdáním nabídky o
této skutečnosti písemně informovat a upozornit na ni.
Nabídky musí být doručeny do 11.1.2010 do 10:00 hod. osobně
anebo poštou. Rozhodující je čas doručení, nikoliv odeslání nabídky.
Místem doručení nabídky je sídlo firmy. Zadavatel si vyhrazuje práva
odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízení,
nevracet podané nabídky, změnit podmínky zakázky a vyloučit ze
soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené zadávací dokumentací.
Termín otevírání obálek je 12.1.2010 ve 13:00 hod. v sídle
zadavatele. Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek a hodnocení
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nabídek je neveřejné.
Zadávací
dokumentace
bude
prostřednictvím kontaktní osoby:

poskytnuta

na

vyžádání

Tomáš Mrkvica, tomas.mrkvica@lshk.cz, +420 733652284
Hodnocení nabídek

Hodnotící komise přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda je
zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Komise provede
hodnocení nabídek dle stanovených kriterií a sestaví pořadí uchazečů
sestupně podle počtu bodů, které obdržely jejich nabídky.
Vyhodnocení výsledků řízení bude provedeno zadavatelem do 20:00
hod. dne 13.1.2010 Všichni účastníci výběrového řízení budou
písemnou formou vyrozuměni (poštou nebo emailem).
Vybraný
realizátor zakázky bude vyrozuměn. Zadavatel uzavře písemnou
smlouvu s vybraným uchazečem. V případě, že uchazeč odmítne
smlouvu se zadavatelem uzavřít, uzavře zadavatel smlouvu
s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.
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KRYCÍ LIST NABÍDKY – příloha číslo 1
Název zakázky:
Identifikační údaje
zadavatele
Právní forma
IĆ
DIĆ
Adresa
Kontaktní osoba příjemce,
její telefon a e-mailová
adresa:
Název projektu
Identifikační údaje
dodavatele
Právní forma
Spisová značka
v obchodním rejstříku
IČ
DIČ
Adresa
Kontaktní osoba příjemce,
její telefon a e-mailová
adresa:
Nabídková cena CZK bez
DPH položky 1,2,3
Nabídková cena CZK vč.
DPH 1,2,3
Nabídková cena CZK bez
DPH položka 4
Nabídková cena CZK vč.
DPH položka 4
Nabídková cena CZK bez
DPH položka 5
Nabídková cena CZK vč.
DPH položka 5
Nabídková cena CZK bez
DPH položka 6
Nabídková cena CZK vč.
DPH položka 6
Podpis statutárního orgánu

Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství.

Letecké služby Hradec Králové a.s.
Akciová společnost
27520668
CZ27520668
Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Tomáš Mrkvica, tomas.mrkvica@lshk.cz, +420 733652284
ICT v Letecké služby Hradec Králové a.s.
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Rozpočet zakázky v členění dle charakteristiky zakázky
příloha číslo 2
Předmětem dodávky jsou níže uvedené položky s technickou specifikací v požadovaném
množství
Pořadí

Název položky

Technické parametry

Množství

1

Stolní počítač

10

2

SERVER

3

UPS 1k

4

Servisní služby
– server
Servisní služby
– stanice
Servisní služby
– smlouva

CPU CORE QUAD, 4GB, 500GB
S LCD 22“, 36 Měsíců 12 hodin od
nahlášení v místě již v ceně, nonstop
CPU C2D,4GB, 3x1TB, záruka 36
měsíců v místě do 4 hodin od
nahlášení, nonstop
Záloha pro server, monitoring,
automatické vypnutí
Cena za hodinu práce na serveru,
dojezd do 2 hodin
Cena za hodinu práce na stanici,
dojezd do 2 hodin
Dostupnost nonstop, pravidelný servis
1x za měsíc v délce trvání 8 hodin
s přednostním servisem do 2 hodin

5
6

Cena bez
DPH

Cena sDPH

1
1
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Reference - příloha číslo 3
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Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku jako propagační materiály
atd. - příloha číslo 4
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OBSAH NABÍDKY - příloha číslo 5
Název zakázky:
1.)
2.)
3.)
4.)

5.)

Dodávka hardware, software, servisních služeb a
příslušenství

Krycí list nabídky
Obsah nabídky (uvedení čísel kapitol, čísla stánek)
Rozpočet zakázky v členění dle charakteristiky zakázky
Reference
Ostatní dokumenty, které tvoří nabídku jako propagační
materiály atd.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
KRITERIÍ – příloha číslo 6

Název zakázky:

Dodávka hardware, software, servisních služeb a
příslušenství

Prohlašuji tímto že:
a) uchazeč není v likvidaci
b) proti uchazeči v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurz
nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
c) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) uchazeč resp. jeho statutární orgán nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin,
e) uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není
v prodlení se splácením splátek

V ......................................, dne:..................................................
Podpis statutárního orgánu
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Výběrové řízení na ostrahu areálu letiště Hradec Králové

Datum a čas zahájení VŘ : 1.1. 2010
Datum a čas ukončení VŘ : 15.1. 2010
Podrobný popis :
Výběrové řízení se vztahuje na fyzickou ostrahu letiště ve veřejné a neveřejné části letiště
Hradec Králové. Výkon fyzické ostrahy na letišti bude probíhat v následujících směnách :
neveřejná část - směna 8,5 hodiny/den (všechny kalendářní dny v roce) (dle požadavků
provozovatele letiště )
veřejná část - směna 24hodin/den (všechny kalendářní dny v roce)
Kritéria řízení :
Hodnotícím kritériem za provedení služby v daném termínu, je cena za hodinu ostrahy,
reference v uvedené oblasti a výše poskytovaných služeb.
Účastník s nejvhodnější nabídkou bude vyzván k předložení návrhu smlouvy.
1. Doba a místo plnění ostrahy ve veřejné části letiště :
Termín zahájení 1.února 2010 od 10.00 hod. na základě předávacího protokolu VLZ
LSHK a.s.
Termín ukončení 31. prosince 2011 ve 12.00 hodin na základě přebíracího protokolu
VLZ LSHK a.s.
2. Doba a místo plnění ostrahy v neveřejné části letiště :
Termín zahájení 1.března 2010 od 10.00 hod. na základě předávacího protokolu VLZ
LSHK a.s.
Termín ukončení 31. prosince 2014 v 12.00 hodin na základě přebíracího protokolu VLZ
LSHK a.s.
Doklady k předložení :
- kopii živnostenského listu a koncesní listinu k předmětu plnění, výpis z obchodního
rejstříku je-li do něj účastník řízení zapsán.
− kopii pojistné smlouvy, včetně rozsahu a způsobu pojištění za škody, způsobené
při výkonu ostrahy
− číslo a kopii zbrojního pasu – vlastní-li zbraně uchazeč
- cenovou nabídku za výkon ostrahy ve veřejné a neveřejné části (hodinová sazba)
− reference z uvedené oblasti
1. trestní bezúhonost uchazeče a zaměstnanců, kteří budou působit v
neveřejné části letiště

Ostatní požadavky :
- automobil pro výkon ostrahy v neveřejné části
- uniformovaní členové ostrahy včetně reflexních vest, označené firmou ostrahy pro pohyb ve
veřejném a neveřejném prostoru letiště
- telefonní přístroj vymezený pro letiště, zejména pro komunikaci s AFIS a managmantem LSHK
- radiostanice pro komunikaci mezi ostrahou ve veřejné a neveřejné částí letiště
- bezpečnostní agentura plní úkoly stanovené LSHK a.s.,dodržuje směrnice a nařízení jimi
vydanými
- operační středisko 24 hodin s možností výjezdu autohlídkou do 1/2 hodiny po vyžádání
(nabídková cena za výjezd)
- provoz pultu centrální ochrany (monitoring 24 hodin)
- po podpisu smlouvy dodat doklad o absolvovaném integrovaném bezpečnostním školení pro
všechny pracovníky provádějící kontroly v neveřejné části letiště
- předložit návrh smlouvy k výkonu ostrahy letiště Hradec Králové

Kontaktní osoby pro informaci o VŘ :
Manager pro bezpečnost - MB
Ing. Kvítek Tomáš
e-mail : tomas.kvitek@lshk.cz
IP tel. : 491 619 011 491 619 011
IP fax : 491 617 699
mobil : 733 546 039
Vedoucí logistického zabezpečení - VLZ
Ing. Mrkvica Tomáš
e-mail : tomas.mrkvica@lshk.cz
IP tel. …..........................................
PP fax …..........................................
mobil …..........................................

Platební a fakturační podmínky:
Úhradu za plnění smlouvy bude poskytovatel účtovávat objednateli jednou měsíčně za
upynulé období daňovým dokladem – fakturou na doručovací adresa: Airport Hradec
Králové, Letecké služby Hradec Králové,a.s., Letiště čp.98, 503 41 Hradec Králové 7) ve
dvou vyhotoveních vždy nejpozději do sedmého dne následujícího měsíce. Objednatel
uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do čtrnácti dnů od doručení faktury na
adresu Provozního střediska.
Nabídka výběrové řízení bude vytisknuta ve formátu A4 a sešítá do vazby včetně přelepu,
který bude orazítkován a podepsán uchazečen - zodpovědnou osobou
Takto vyhotovená nabídka bude uložena do papírové obálky a tak též zabezpečena
přelepkou, razítkem s podpisem uchazeče.

Na obálce bude velký nápis :

NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ !!!
Dále bude uvedena :
Zpáteční adresa uchazeče a adresa vyhlašovatele výběrového řízení.

Doporučujeme poslat nabídku doporučenou poštou.

Výběrové řízení vyhlašuje :
ředitel LSHK a.s. Zindulka Roman

