Výběrové řízení na měření a vyhodnocení hluku z
leteckého provozu včetně zpracování charakteristického
letového dne
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: Měření a vyhodnocení hluku z leteckého provozu včetně zpracování
charakteristického letového dne
Popis zakázky: Předmětem zakázky je provedení měření a vyhodnocení hluku z leteckého provozu
na letišti Hradec Králové a v jeho okolí. Měření a vyhodnocení bude provedeno v souladu s
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů a s metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku z leteckého
provozu Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
Měření bude prováděno ve 4 měřicích bodech. Poloha měřících bodů bude specifikována po
vzájemné domluvě mezi zadavatelem a uchazečem. Měřící body se budou nacházet na pozemku
letiště i mimo něj. V jednom z měřících bodů, který bude umístěn na pozemku letiště, bude probíhat
kontinuální monitoring hluku po dobu 184 dní (1. 5. - 31. 10. 2017).
Výstupem z měření musí být vyhodnocení vlivu provozu letiště v předmětné době v každém
z měřících bodů a stanovení charakteristického letového dne v souladu s výše citovanými předpisy
v platném znění.
Součástí cenové nabídky musí být souhrnná cena za výše uvedená měření ve 4 MB vč. stanovení
char. let. dne a dále cena za každý dodatečný měřící bod v chráněném venkovním prostoru staveb
dle požadavku zadavatele až do celkového počtu 7 měřících bodů pro kontinuální měření ve
stanoveném období.
Měření a jeho výstupy budou splňovat následující kritéria:
1. Měření bude ve všech měřících bodech provedeno zařízením třídy přesnosti 1
2. Záznam z kontinuálního měření hluku bude obsahovat LAeq, T s minimální integrační dobou
T=1h v každém měřícím bodě
3. Součástí záznamu budou meteorologické údaje v souladu s požadavky výše uvedených
předpisů a norem.
4. Součástí díla bude i projednání výsledků měření na příslušné HS.
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v nabídce doloží prostou kopii osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005,
popřípadě kopii autorizace SZÚ. V případě výběru a podpisu smlouvy musí druhá strana doložit

ověřenou kopii zmíněného dokumentu. Uchazeč doloží referenci(e) měření hluku v chráněném
venkovním prostoru stavby v posledních 2 letech v minimálním úhrnném objemu zakázek
200.000,- Kč bez DPH.
5) Hodnotící kritérium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude sloužit tento procentuální podíl jednotlivých specifikací,
tak jak jsou postupně uvedena:
Celková cena
Reference

80%
20%

6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 24. 4. 2017.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději k 24. 04. 2017 do 09.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – Charakteristický letový den –
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 (měření) v době od 1.5. do 31.10.2017, hotové protokoly nejpozději do
30.11.2017.
10) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.4.2017 v 09:00 hod na budově 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 13.4.2017

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

