ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výzva k podání nabídek:
Název zakázky:
Pronájem Úlu 160
Cíl zakázky:
Cílem zakázky je pronajmout Úl č. 160
Identifika ní 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:Ing.
Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa:
+420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název projektu:
Pronájem Úlu 160.
č
Úloha zadavatele:
Zadavatel na základě smlouvy o pronájmu pronajme Úl č.160
.
Úloha dodavatele:
Dodavatel si pronajme Úl č.160 a zavazuje se platit nájemné
dle podmínek stanovených smlouvou o pronájmu.
Popis Úlu .160:
č
Jedná se o ÚL č 160 nacházející se v
severozápadním prostoru
letiště Hradec Králové v
bezprostřední blízkosti brány č.26 (Správčická). Objekt
je předurčen pro parkování letadel. V
současné době na něm byla provedena
rekonstrukce vrat a veškerých elektro instalací.
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. nabídková cena
- váha 55 %
B. závazek provozovat leteckou činnost
- váha 25 %
C. reference
– váha 20 %
Podmínky a po adavky na zpracování nabídek:
ž
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 „ Úl č.160- neotevírat!“
c) adresou uchazeče
d) adresou zadavatele
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné
pochybnosti. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
Další informace:
Nabídková cena:
V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět bez DPH
a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně(CZK).
Délka trvání pronájmu:
doba neurčitá s
tříměsíční výpověďní lhůtou.
Platební podmínky:
Úhrada za pronájem bude probíhat čtvrtletně. Platby budou
prováděny bezhotovostním převodem na účet zadavatele. Faktury
budou vystaveny se splatností 14 kalendářních dnů. Všechny faktury musí být
vystaveny na pronájemce.
Pr b h zadávacího ízení:
ůěř
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 nejpozději do 15.03.2013 14:00 hod. osobně a nebo
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:
18.03.2013 v
09:00 hod. v
sídle zadavatele, budova . 69
č
Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.
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 18.03.2013 v
10:00
hod.
Všichni účastníci výběrového řízení budou písemnou formou vyrozuměni
(poštou nebo emailem). Vybraný pronájemce 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.
K
rycí list nabídky – p íloha íslo 1
řč

Název zakázky:
Pronájem Úlu 160
č
Identifika ní údaje zadavatele:
č
Letecké slu by Hradec Králové a.s.
ž
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 27520668
DIČ: CZ27520668
Adresa Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Kontaktní osoba příjemce: Ing. Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa: +420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název zakázky:
Pronájem Úlu 160
č
Identifika ní údaje pronajimatele:
č
Právní forma
Spisová značka
v obchodním rejstříku
IČ
DIČ
Adresa
Bankovní spojení
Kontaktní osoba příjemce,
její telefon a e-mailová
adresa:
Nabídková cena CZK bez DPH
Nabídková cena CZK vč. DPH
Podpis statutárního orgánu
Reference - p íloha íslo 2
řč
ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLN NÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA NÍCH
ČĚČ
KRITERIÍ – p íloha íslo 3
řč
Název zakázky:
Prohlašuji tímto e:
ž
a) uchaze není v likvidaci
č
b) proti uchaze i v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurz
č
nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
c) uchaze nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky,
čň
d) uchaze resp. jeho statutární orgán nebyl pravomocn odsouzen
čě
pro trestný in,
č
e) uchaze nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
č
ve ejné zdravotní pojišt ní nebo na pojistném a na penále na

řě
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku
čřě
zam stnanosti, pop . bylo povoleno splácení ve splátkách a není
ěř
v prodlení se splácením splátek
V
Hradci Králové, dne 20.02.2013
Ing.Ji í Jiroušek MBA
ř
p edseda p edstavenstva LSHK a.s.
řř
Ing.Vladimír Griga
editel a len p edstavenstva LSHK a.s.
řčř
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výzva k podání nabídek:
Název zakázky:
Nákup veškerých hmot
nezbytných pro zalévání spár na letišti.
Cíl zakázky:
Cílem zakázky je nákup veškerých hmot nezbytných pro zalévání
spár na letišti.
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:Ing.
Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa:
+420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název projektu:
Nákup veškerých hmot
nezbytných pro zalévání spár na letišti.
Úloha zadavatele:
Zadavatel na základě nejlepší nabídky nakoupí veškeré
hmoty nezbytné pro zalévání spár na letišti.
Úloha dodavatele:
Provést cenovou nabídku, následný prodej a zaškolení
obsluhy
.
Popis:
Jedná se o nákup zálivkové hmoty, penetrace a ucpávek pro zalévání

obnovu spár na letišti. Jedná se cca o 50 km spár šířky do 25 mm a hloubky do
15 mm.
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. nabídková cena
- váha 80 %
B. závazek k
proškolení obsluhy LSHK a.s.
- váha 10 %
C. reference
– váha 10 %
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 „ Zálivky hmota- neotevírat!“
c) adresou uchazeče
d) adresou zadavatele
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. V
nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
Zakázka může být realizována i postupně.
Nabídková cena
: V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět bez
DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně(CZK).
Platební podmínky:
Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet
dodavatele. Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů. Faktura
musí být vystavena 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 nejpozději do 15.03.2013 14:00 hod. osobně a nebo
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
: 18.03.2013 v
13:00 hod. v
sídle zadavatele, budova
č.69
Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.
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 18.03.2013 v
14:00
hod.
Všichni účastníci výběrového řízení budou písemnou formou vyrozuměni
(poštou nebo emailem). Vybraný pronájemce 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 číslo 1
Název zakázky:
Nákup
veškerých hmot
nezbytných pro zalévání spár na letišti.
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: Ing. Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa: +420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název zakázky:
Nákup veškerých hmot
nezbytných pro zalévání spár na
letišti.nezbytných pro zalévání spár na letišti.
Identifikační údaje pronajimatele:
Právní forma
Spisová značka
v obchodním rejstříku
IČ
DIČ
Adresa
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výzva k podání nabídek:
Název zakázky:
Nákup stroje a zařízení nezbytných pro zalévání spár na letišti.
Cíl zakázky:
Cílem zakázky je nákup stroje a zařízení nezbytných pro zalévání
spár na letišti.
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:Ing.
Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa:
+420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název projektu:
Nákup stroje a zařízení nezbytných pro zalévání spár na
letišti.
Úloha zadavatele:
Zadavatel na základě nejlepší nabídky nakoupí stroj a
zařízení nezbytný pro zalévání spár na letišti.
Úloha dodavatele:
Provést cenovou nabídku, následný prodej a zaškolení
obsluhy
.
Popis:
Jedná se o nákup stroje na zalévání spár s
vlastním pohonem, ohřevem
zálivkové hmoty s
termoregulací a flexibilní výdejní paticí. Maximální množství
zálivkové hmoty je omezeno cca na 100 Kg. K
tomuto je potřeba provést nabídku
na stroj k
frézování spár, tak aby uměl strhnout hranu spáry pod úhlem 45°,
stroj pro nastříkání penetrace a kompresor k
vyfukování čistých spár, případně
další mechanické pomůcky dle zkušeností výrobce.
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. nabídková cena
- váha 80 %
B. závazek k
proškolení obsluhy LSHK a.s.
- váha 10 %
C. reference
– váha 10 %
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 „ Zálivky- neotevírat!“
c) adresou uchazeče
d) adresou zadavatele
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. V
nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
Nabídková cena
: V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět bez
DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně(CZK).
Platební podmínky:

Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet
dodavatele. Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů. Faktura
musí být vystavena 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 nejpozději do 15.03.2013 14:00 hod. osobně a nebo
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
: 18.03.2013 v
10:00 hod. v
sídle zadavatele, budova
č.69
Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.
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 18.03.2013 v
11:00
hod.
Všichni účastníci výběrového řízení budou písemnou formou vyrozuměni
(poštou nebo emailem). Vybraný pronájemce 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 číslo 1
Název zakázky:
Nákup stroje a zařízení nezbytných pro zalévání spár na letišti.
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: Ing. Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa: +420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název zakázky:
Nákup stroje zařízení a materiál (hmota,ucpávky a penetrace)
nezbytných pro zalévání spár na letišti.
Identifikační údaje pronajimatele:
Právní forma
Spisová značka
v obchodním rejstříku
IČ
DIČ

Adresa
Bankovní spojení
Kontaktní osoba příjemce,
její telefon a e-mailová
adresa:
Nabídková cena CZK bez DPH
Nabídková cena CZK vč. DPH
Podpis statutárního orgánu
Reference - příloha číslo 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
KRITERIÍ – příloha číslo 3
Název zakázky:
Prohlašuji tímto že:
a) dodavatel není v likvidaci
b) proti dodavateli v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurz
nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
c) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) dodavatel resp. jeho statutární orgán nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin,
e) dodavatel 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
Hradci Králové, dne 26.02.2013
Ing.Jiří Jiroušek MBA
předseda představenstva LSHK a.s.
Ing.Vladimír Griga
ředitel a člen představenstva LSHK a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výzva k podání nabídek:
Název zakázky:
Rekultivace travnaté vzletové a přistávací dráhy
.
Cíl zakázky:
Cílem zakázky je rekultivace travnaté vzletové a přistávací dráhy.
Identifikační údaje zadavatele: Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma:
Akciová společnost
I:
Č
27520668
DI :
Č
CZ27520668
Adresa:
Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Kontaktní osoba:Ing.
Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa:
+420 733652284,

tomas.mrkvica@lshk.cz
Název projektu:
Rekultivace travnaté vzletové a přistávací dráhy dále (VPD).
Úloha zadavatele:
Zadavatel na základě smlouvy zadá rekultivaci travnaté VPD.
Úloha dodavatele:
Dodavatel kompletně zrekultivuje travnatou VPD.
Popis travnaté VPD:
Jedná se o travnatou VPD o rozměrech 800 x 25m, plus 3 x
nájezd na VPD o rozměrech nacházející se v
severozápadním prostoru letiště
Hradec Králové. Travnatá VPD je předurčena pro vzlety a přistání letadel o
maximální vzletové hmotnosti do 5 tun s
požadovanou únosností
5 700Kg/0,7MPa viz. AIP. V
současné době je VPD porostlá nesouměrným
porostem trávy, ve střední části jsou velká místa bez porostu prosypány pískem.
Travnatou VPD je možné prohlídnout po předešlé domluvě s
panem Ing.Mrkvicou
Tomášem na tel:733652284, ve všední dny 09:00 – 15:00 hod.
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. nabídková cena
- váha 65 %
B. reference
- váha 20 %
C. záruka a pozáruční servis
– váha 15 %
Podmínky a po adavky na zpracování nabídek:
ž
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 „ Rekultivace travnaté VPD - neotevírat!“
c) adresou uchazeče
d) adresou zadavatele
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné
pochybnosti. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
Další informace:
Nabídková cena:
V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět bez DPH
a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK) a je
cenou konečnou.
Platební podmínky:
Úhrada za provedenou práci bude provedena po předložení
faktury, bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Faktura
bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů. Faktura musí být vystavena
na zadavatele.

Pr b h zadávacího ízení:
ůěř
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 nejpozději do 17.06.2013 14:00 hod. osobně a nebo
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:
18.06.2013 v
09:00 hod. v
sídle zadavatele, budova č.
69
Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.
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.
O výsledku výběrového řízení budou všichni účastníci vyrozuměni písemnou
formou (poštou nebo emailem). 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.
K
rycí list nabídky – p íloha íslo 1
řč
Název zakázky:
Rekultivace travnaté vzletové a p istávací dráhy
ř
.
Identifika ní údaje zadavatele:
č
Letecké slu by Hradec Králové a.s.
ž
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 27520668
DIČ: CZ27520668
Adresa Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Kontaktní osoba příjemce: Ing. Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa: +420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název zakázky:
Rekultivace travnaté vzletové a p istávací dráhy
ř
.
Identifika ní údaje pronajimatele:
č
Právní forma

Spisová značka
v obchodním rejstříku
IČ
DIČ
Adresa
Bankovní spojení
Kontaktní osoba příjemce,
její telefon a e-mailová
adresa:
Nabídková cena CZK bez DPH
Nabídková cena CZK vč. DPH
Podpis statutárního orgánu
Reference - p íloha íslo 2
řč
ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLN NÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA NÍCH
ČĚČ
KRITERIÍ – p íloha íslo 3
řč
Název zakázky:
Prohlašuji tímto e:
ž
a) uchaze není v likvidaci
č
b) proti uchaze i v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurz
č
nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
c) uchaze nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky,
čň
d) uchaze resp. jeho statutární orgán nebyl pravomocn odsouzen
čě
pro trestný in,
č
e) uchaze nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
č
ve ejné zdravotní pojišt ní nebo na pojistném a na penále na
řě
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku
čřě
zam stnanosti, pop . bylo povoleno splácení ve splátkách a není
ěř
v prodlení se splácením splátek
V
Hradci Králové, dne 27.05.2013
Ing.Ji í Jiroušek MBA
ř
p edseda p edstavenstva LSHK a.s.
řř
Ing.Vladimír Griga
editel a len p edstavenstva LSHK a.s.

Výběrové řízení na místo asistentky ředitele
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:
Ing. Jiří Jerg
uš,vedoucí provozu letiště
mobil: +420 733 603 168
e
mail: jiri.jergus@lshk.cz
2) Název a popis zakázky:
Výběrové řízení na místo asistenkty ředitele společnosti
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
Společnost vyhlašuje výběrové řízení na m
ísto asisten
t
k
y ředitele společnosti. Jedná se o
administrativní pracovnici s pravidelnou pracovní dobou.
4) Kvalifikační předpoklady:
SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směr
předchozí praxe
znalost AJ na komunikativní úrovni (slovem i písmem)
základy účetnict
ví (základní účetní operace,
vedení pokladny,
mzdová agenda)
obsluha PC (základní programy)
psaní na PC
vedení administrativy (korespondence,
správa a evidence dokumentů,
personalistika)
řidičský průkaz sk. „B“

trestní bezúhonnost
dobrá schopnost komunikace a
jednání
všeobecný přehled
samostatnost a zodpovědnost
časová flexibilita
zdravotní způsobilost
5) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnější kandidátky bude sloužit tento procentuální podíl:
Vzdělání 30%
Praxe 20%
AJ 20%
Základy účetnictví 20%
Obsluha PC 10%
6) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Životopisy lze zaslat na adresu Leteckých služeb Hradec králové a.s., Piletická 151, Hradec Králové
500 03 doporučenou poštou v
písemné formě. Při podávání nabídek p
oštou se za datum doručení
nabídky uchazeče považuje datum převzetí zásilky zadavatelem. Nejpozději 15.8.2013.
Osobní doručení na adrese v
pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. Nejpozději 19.8.2013
do 07:15 hod.
Elektronickou poštou na kontaktní osobu I
ng. Jiří Jerguš. Nejpozději 18.8.2013 do 24:00 hod.
7)
Dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady.
Kopie dokumentů budou součástí životopisu.
8) Požadovaný nástup:
1.10.2013 (popř. 1.11.2013)
Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požada
vků zadavatele uvedených v
této výzvě
bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 1.08.2013
Ing.Vladimír Griga v.r.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výzva k podání nabídek:
Název zakázky:
Pronájem Úlu . 135
č
Cíl zakázky:
Cílem zakázky je pronajmout Úl č. 135
Identifika ní údaje zadavatele:
č
Letecké slu by Hradec Králové a.s.
ž
Právní forma:
Akciová společnost
I:
Č
27520668
DI :
Č
CZ27520668
Adresa:
Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Kontaktní osoba: Ing.
Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa:
+420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
,
Název projektu:
Pronájem Úlu . 135.
č
Úloha zadavatele:
Zadavatel na základě smlouvy o pronájmu pronajme Úl č. 135
.
Úloha dodavatele:
Dodavatel si pronajme Úl č. 135 a zavazuje se platit nájemné
dle podmínek stanovených smlouvou o pronájmu.
Popis Úlu .:135
č
Jedná se o ÚL č. 135 nacházející se v
jihozápadním prostoru
(neveřejná část) letiště Hradec Králové v
bezprostřední blízkosti brány č. 13 a
čerpací stanice Twintransu. Objekt je předurčen pro parkování letadel.
Kriteria pro hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické vhodnosti
v
souladu s následujícími kriterii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně
významu, který jim zadavatel přisuzuje.
A. nabídková cena
- váha 55 %
B. závazek provozovat leteckou činnost
- váha 25 %
C. reference

– váha 20 %
Podmínky a po adavky na zpracování nabídek:
ž
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 „ Úl č. 135- neotevírat!“
c) adresou uchazeče
d) adresou zadavatele
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné
pochybnosti. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
Další informace:
Nabídková cena:
V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět bez DPH
a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK).
Délka trvání pronájmu:
doba neurčitá s
tříměsíční výpověďní lhůtou.
Platební podmínky:
Úhrada za pronájem bude probíhat čtvrtletně. Platby budou
prováděny bezhotovostním převodem na účet zadavatele. Faktury
budou vystaveny se splatností 14 kalendářních dnů. Všechny faktury musí být
vystaveny na pronájemce.
Pr b h zadávacího ízení:
ůěř
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 nejpozději do 16.12.2013 14:00 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:
19. 12. 2013 v
09:00 hod. v
sídle zadavatele, budova .
č
69.
Zasedání hodnotící komise, otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné.
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 19. 12. 2013 v
10:00
hod.
Všichni účastníci výběrového řízení budou písemnou formou vyrozuměni

(poštou nebo emailem). Vybraný pronájemce 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.
K
rycí list nabídky – p íloha íslo 1
řč
Název zakázky:
Pronájem Úlu . 135
č
Identifika ní údaje zadavatele:
č
Letecké slu by Hradec Králové a.s.
ž
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 27520668
DIČ: CZ27520668
Adresa Letiště 98, 503 41 Hradec Králové 7
Kontaktní osoba příjemce: Ing. Tomáš Mrkvica
telefon a e-mailová adresa: +420 733652284,
tomas.mrkvica@lshk.cz
Název zakázky:
Pronájem Úlu . 135
č
Identifika ní údaje pronajimatele:
č
Právní forma
Spisová značka
v obchodním rejstříku
IČ
DIČ
Adresa
Bankovní spojení
Kontaktní osoba příjemce,
její telefon a e-mailová
adresa:
Nabídková cena CZK bez DPH
Nabídková cena CZK vč. DPH
Podpis statutárního orgánu
Reference - p íloha íslo 2
řč
ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLN NÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA NÍCH
ČĚČ
KRITERIÍ – p íloha íslo 3
řč
Název zakázky:
Prohlašuji tímto e:
ž
a) uchaze není v likvidaci
č
b) proti uchaze i v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurz
č
nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
c) uchaze nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky,
čň

d) uchaze resp. jeho statutární orgán nebyl pravomocn odsouzen
čě
pro trestný in,
č
e) uchaze nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
č
ve ejné zdravotní pojišt ní nebo na pojistném a na penále na
řě
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku
čřě
zam stnanosti, pop . bylo povoleno splácení ve splátkách a není
ěř
v prodlení se splácením splátek
V
Hradci Králové, dne 22. 11. 2013
Ing. Ji í Jiroušek MBA
ř
p edseda p edstavenstva LSHK a.s.
řř
Ing. Vladimír Griga
editel a len p edstavenstva LSHK a.s.
řčř

