Výběrové řízení na úpravu vstupu a vjezdu do neveřejné části letiště
Hradec Králové (brána č.10)
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:

Tomáš Kvítek, Manager pro bezpečnost
mobil: +420 733 546 039
e-mail: tomas.kvitek@lshk.cz

2) Název a popis předmětu zakázky:
Úprava vstupu a vjezdu do neveřejné části letiště Hradec Králové (brána č.10)
Předmětem veřejné zakázky je úprava vstupu a vjezdu do neveřejné části letiště Hradec Králové (brána
č.10) dle požadavku zákona č. 49/1997 Sb.,o civilním letectví a prováděcím nařízení komise (EU)
2015/1998.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
Zadaná úprava musí splňovat podmínky „Prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1998“ o zabránění
vstupu neoprávněných osob do neveřejné části letiště Hradec Králové.
Požadované práce:
 Odstranění vjezdových závor + úprava komunikace v místě závor.
 Odmontování turniketu pro pěší + doplnění plotu k velké bráně.
 Instalace rychloběžné brány mezi budovami č. 69 a č.67 (dle přiloženého náčrtu), která bude
splňovat podmínky - Minimální rozměr 4m.
- Čtečka karet při vjezdu.
- Smyčka pro automatické otevírání při výjezdu.
- Možnost otevření pomocí GSM klíče (pro stálé otevření).
- Možnost uzavření pomocí GSM klíče (pro stálé uzavření).
- Možnost otevření a uzavření mechanicky v případě výpadku elektřiny.
- Vybavení motorem o dostatečném výkonu (nepřetržitý provoz).
- Rychlost otvírání na plně otevřeno maximálně za 10´´
 Instalace pěšího turniketu (použít stávající) zajistit kompatibilitu s branou.
 Vytvoření zábrany (náběhu) pro pěší k turniketu, minimálně od čtečky pro otvírání brány.
 Instalace plotů zabraňující průchodu mezi branou, budovou č.69 a č.67 do neveřejné části.
 Záruční a pozáruční servis s reakcí do 24h po zjištění a oznámení závady.
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v nabídce doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky.
5) Hodnotící kritérium a způsob hodnocení:
Cena - 60%

Délka záruční doby – 15%

Doba provedení prací – 10%
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Rychlost servisu – 15%

6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 10. květnu 2016 do
cenové tabulky, která tvoří přílohu návrhu 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 10. května 2016 do 11.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – Úprava vstupního místa brána č.10 –
NEOTEVÍRAT“. Obálku je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na adrese
Leteckých služeb Hradec králové a.s., Piletická 151, 500 03 v pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. a
v poslední den podání tj. dne 10. května 2016 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.
10) Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. května 2016 v 12:00 hod. na budově č. 69 a je neveřejné.
Vyhodnocení proběhne ve stejný den do 14:00 hod. O výsledku výběrového řízení budeme informovat
uchazeče písemnou formou, nebo e-mailem.

V Hradci Králové dne 22.4.2016
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Náčrt

