Zadání poptávkového řízení
Předmět zakázky:
Vybavení zasedací místnosti na B69
Zadavatel:
Letecké služby Hradec Králové, a.s., Letiště čp. 98, 503 41 Hradec KrálovéVěkoše
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mrkvica, tel.: 733 652 284. e-mail:
tomas.mrkvica@lshk.cz
Požadavky:
1x jednací stůl oválný s masivní nohou 1400x3000x 705 mm (barva bílá)
1x konferenční stolek kruhový s kovovou podnoží 60x60v70 (barva bílá)
12x křeslo menší syntetická useň - prošívaná ( barva černá)
1x pult na občerstvení, sklo čiré, tvrzené podsvícený zářivkou, konstrukce dřevěná
Termín podání nabídky: do 6.5.2011
Nabídky zasílejte na adresu zadavatele zřetelně označené „Vybavení zasedací místnosti B69“.
V Hradci Králové dne 20.4.2011

Zadání poptávkového řízení
Předmět zakázky:
Profilaktická kontrola leteckých pozemních radiostanic
Zadavatel:
Letecké služby Hradec králové, a.s., Letiště 98, 503 41 Hradec Králové
Kontaktní osoba:
Marek Tyahur (vedoucí technik zabezpečení letecké techniky)
tel.: +420 733 127 937
e-mail: marek.tyahur@lshk.cz
Požadavky:
Pravidelná roční profilaktická kontrola dvou leteckých pozemních radiostanic dle příslušného
zákona o civilním letectví vyhl. 49/1997 Sb.
Technické informace:
Typ radiostanice:
ParkAir BT6M
Počet:
2x
Výrobní čísla:
1G2427, 2264

Technická dokumentace:
http://www.northropgrummaninternational.com/index.php/Park-Air-T6-range.html
Termín podání nabídky: do 18.10.2011
Nabídky zasílejte na adresu zadavatele zřetelně označené „Profilaktická kontrola radiostanic“
V Hradci králové dne 3.10.2011

Výběrové řízení na dodávku motorové nafty
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma:
akciová společnost
IČ zadavatele:
27520668
DIČ zadavatele:
CZ27520668
Kontaktní osoba:
Tomáš Mrkvica, Vedoucí logistického zabezpečení
mobil: +420 733 652 284
e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz
2) Název a popis předmětu zakázky:
„Dodávka PH – motorová nafta“
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pohonných hmot do nadzemního uložiště v
majetku
zadavatele. Zadavatel bude požadovat dodávku motorové nafty dle ČSN EN 590.
Zadavatel požaduje dodávat pohonné hmoty v
celkovém objemu cca 4000 litrů ročně v dodávkách
po cca 1000 litrech dle zadavatele, avšak min. 500 l / odběr.
Zároveň je požadováno dodání motorové nafty nejpozději do 24h od přijetí úhrady na účet
dodavatele.
3) Doba, místo, platba a způsob plnění:
•
Doba plnění - celoročně
•
Odběrní místo - letiště Hradec Králové (nádrže dieselgenerátoru u řídící věže)
•
Termíny odběru budou závislé od skutečných potřeb zadavatele. Požadované množství dané
pohonné hmoty bude vždy specifikováno v
dílčí výzvě k
dodání pohonných hmot (dále jen
„objednávka“).
•
Způsob plnění- jednorázová dodávka.
•
Platba za objednávku bude prováděna předem na účet dodavatele
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v
nabídce doloží prostou kopii výpisu z
obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky.
5) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení:

Celková nejnižší nabídková cena, pořadí nabídek bude stanoveno od nejnižší k
nejvyšší nabídkové
ceně.
6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k
1. listopadu 2011
do cenové tabulky, která tvoří přílohu návrhu kupní smlouvy.
Nabídková cena je od okamžiku podání nabídky cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
měnit
pouze v případě změn na burze v Rotterdamu nebo změn kurzu CZK/USD nebo změn
daňového
zatížení.
Při každém odběru pohonných hmot bude prodávajícím předložen stáčecí lístek spolu s
dokladem o
výpočtu kupní ceny za příslušnou dodávku. Nabídková cena v členění bez DPH, DPH a
včetně
DPH bude doplněna do tabulky a do návrhu smlouvy, která bude vyplněná, v
jednom výtisku a
podepsaná.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne
4. listopadu 2011
do 11.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v
písemné formě, v
uzavřené obálce označené „Nabídka – Dodávka PH – NEOTEVÍRAT“. Obálku
je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na adrese Leteckých služeb
Hradec
králové a.s., Letiště 98, Hradec králové 503 41 v
pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. a
v
poslední den podání tj. dne
4. listopadu 2011 do 11.00 hod.
Podání poštou na stejnou adresu . 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;
•
zadavatel si vyhrazuje právo upravit množství předpokládaného objemu dodávek;
•
zadavatel bude při každé dodávce požadovat před zahájením stáčení pohonných hmot do
uložiště předložení atestu potvrzujícího kvalitu dodávaného produktu.

•
nabídka bude zpracována formou vyplněné tabulky (přílohy) a bude podepsána oprávněnou
osobou uchazeče
•
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.
V Hradci Králové dne 4.9.2011

Výběrové řízení na nákup motorového vozidlo
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma:
akciová společnost
IČ zadavatele:
27520668
DIČ zadavatele:
CZ27520668
Kontaktní osoba:
Tomáš Mrkvica, Vedoucí logistického zabezpečení
mobil: +420 733 652 284
e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz
2) Název a popis předmětu zakázky:
„nákup jednoho nového motorového vozidla“
Předmětem veřejné zakázky je nákup motorového vozidla, které bude v areálu letiště
využíváno
jako pohotovostní a zásahové.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
•
cena max. 350.000,- vč. DPH
•
zážehový motor do objemu 1600 cm3
•
paket pro nezpevněné povrchy nebo lehčí terén
•
světlá výška podvozku min. 18 cm
•
příčníky na střechu
•
odnímatelné tažné zařízení

•
pohon 4x4 výhodou
•
variabilní nákladový prostor min. 1100 x 1100 x 1100 mm
•
modrá barva vozidla
Pozn.: vozidlo nemusí být vybaveno žádnou jinou nadstadartní výbavou (rádio, klima, centrál
atd.)
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v
nabídce doloží prostou kopii výpisu z
obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky.
5) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení:
Celková nejnižší nabídková cena, pořadí nabídek bude stanoveno od nejnižší k
nejvyšší nabídkové
ceně.
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6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k
12
. prosinci 2011
do cenové tabulky, která tvoří přílohu návrhu kupní smlouvy.
Nabídková cena je od okamžiku podání nabídky cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
měnit
pouze v případě změn daňového zatížení.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne
12. prosince 2011
do 11.00 hod. osobně nebo doporučenou
poštou v
písemné formě, v
uzavřené obálce označené „Nabídka – nákup motorového vozidla –
NEOTEVÍRAT“. Obálku je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na
adrese
Leteckých služeb Hradec králové a.s., Letiště 98, Hradec králové 503 41 v
pracovních dnech od
07.00 do 15.30 hod. a v
poslední den podání tj. dne
12. prosince 2011 do 11.00 hod.
Podání poštou
na stejnou adresu . 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
•
nabídka bude zpracována formou vyplněné tabulky (přílohy) a bude podepsána oprávněnou
osobou uchazeče
•
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.
V Hradci Králové dne 1.12.2011
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