Výběrové řízení na opravu asfaltového povrchu TWY „A“
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Právní forma:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:

Letecké služby Hradec Králové a.s.
akciová společnost
27520668
CZ27520668

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Mrkvica, vedoucí logistiky
mobil: +420 733 652 284
e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz

2) Název a popis zakázky:
Oprava asfaltového povrchu TWY „A“ (pojížděcí dráha „A“).
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
Celková plocha opravovaných ploch je 25 000 m2. Kompletní specifikace i s možnostmi řešení je
přílohou číslo 1 tohoto výběrového řízení.
Zadaná oprava musí splňovat:
Veškeré parametry dané pro pohybové plochy letiště. Zhotovitel musí mít veškerá oprávnění
k daným pracím.
Všechny práce zhotoví dodavatel díla. Další možné práce musí být s předstihem
konzultovány se zadavatelem díla.
Termín realizace:
Pokud je to technologicky možné, tak do konce roku 2017.
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v nabídce doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky. V případě výběru a podpisu smlouvy musí druhá strana doložit
ověřenou kopii zmíněného dokumentu.

5) Hodnotící kritérium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude sloužit tento procentuální podíl jednotlivých specifikací,
tak jak jsou postupně uvedena.
1 – Cena
2 – Délka záruční doby
3 – Rychlost realizace

60%
10%
30%

6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 31. 08. 2017.

7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne 27. 09. 2017 do 09.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – TWY „A“ – 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.
•
zadavatel má právo po dobu záruky 60 měsíců od řádného předání a převzetí prací a výkonů
zadržet 10% z celkové ceny díla, co by zádržné právo pro případ reklamačního řízení.
•
nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v této
výzvě bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
10) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 09. 2017 v 10:00 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 06. 09. 2017

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

