Výběrové řízení na výstavbu hangáru na letišti Hradec Králové
(LKHK).
1. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele: Letecké služby Hradec Králové, a.s.
Adresa zadavatele: Piletická 151, 500 03 Hradec Králové-Rusek
Právní forma:

akciová společnost

IČ zadavatele:

27520668

DIČ zadavatele:

CZ27520668

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mrkvica, vedoucí logistického zabezpečení
Mobil: +420 733 652 284
e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz
(řešení technických záležitostí, prohlídka místa výstavby atd.)
2. Název výběrového řízení:
Výstavba lehkého hangáru pro parkování letadel v prostoru velké stojánky na letišti Hradec
Králové. Předpokládaný termín realizace do konce roku 2017.

3. Předmět výběrového řízení:
1.

2.
3.

4.

Lehký demontovatelný hangár, postavený na betonové ploše, ocelová šroubovaná
konstrukce, opláštění i střecha řešená umělohmotnou plachtou. Hangár bude mít rozměr
40m x 20m, výška vrat (řešení dohodou se zadavatelem variabilně až pro Cesna 525 5m).
Šířka vrat minimálně 17 m.
Umístění vrat varianta 1. 2 x na kratší straně 20 m.
Umístění vrat varianta 2. 1 x na delší straně 40 m.
Konstrukce barva šedivá, potah plachtovina bílá. Další řešení hangáru variabilní dle
projektu výrobce, střecha, půlkulatá.
Nákup a instalace elektroinstalace a osvětlení hangáru.

Součástí dodávky ze strany úspěšného uchazeče dále bude:
5.
6.
7.
8.
9.

Zpracování projektové dokumentace k hangáru.
Zajištění veškerých stavebních povolení, včetně povolení od stavebního úřadu ÚCL.
Revizní zpráva pro napájení zařízení nízkým napětím.
Manuál a návod k provoznímu využívání hangáru v platném znění a v ČJ.
Školení 2 techniků logistiky minimálně v rozsahu: seznámení s technickými parametry
hangáru, provozními omezeními pro hangár, způsobem provádění pravidelné běžné
údržby, řešením běžných jednoduchých závad.

Místo instalace: velká stojánka, letiště Hradec Králové, Piletická 151, 500 03 Hradec
Králové-Rusek.
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4. Technické a legislativní požadavky na zařízení:
• Lehká ocelová konstrukce, šroubovaná s možností demontáže. Opláštění včetně střechy
umělohmotná plachtovina, řešení tak aby do hangáru nezatékalo a dešťové vody svést do
kanalizace. Vstupní vrata sendvičová skládaná od prostředku vstupu k oběma stranám.
• Na dodaný hangár musí být zajištěna dodávka náhradních dílů a servisní podpora
minimálně po dobu 10 let od jeho nákupu.
• Vysoká míra provozní spolehlivosti.
• Uživatelsky jednoduché ovládání a lehké ovládání vstupních vrat.
• Ve vstupních vratech budou namontovány 2x vstupní dveře
• Možnost napájení z elektrorozvodné sítě 230V/50Hz.
5. Kvalifikační požadavky na uchazeče.
• Uchazeč musí být držitelem platného certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 nebo
9001:2016.
• Dodavatel předá zadavateli technické informace (katalogové listy) k nabízeném zařízení
včetně referenční listiny o realizovaných zakázkách podobného charakteru.
• Uchazeč doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky. V případě výběru a podpisu smlouvy musí úspěšný
uchazeč doložit ověřenou kopii zmíněného dokumentu.
• Veškeré kvalifikační dokumenty předloží uchazeč při podání cenové nabídky.
.
6. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení.
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude sloužit tento procentuální podíl jednotlivých
specifikací:
Celková cena dodávky:

60%

Reference

10%

Délka záruční doby

30%

7. Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději do 30. 06. 2017 osobně nebo doporučenou poštou v písemné
formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka-Hangár-NEOTVÍRAT“. Obálku je nutné
označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení je možné v každý všední den od
08:00 hod do 15:00 hod, na adresu Letecké služby Hradec Králové, a.s., Piletická 151, 500
03 Hradec Králové-Rusek, budova č. 69. Podání poštou na stejnou adresu. Při podávání
nabídky poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí zásilky
zadavatelem.
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8. Další podmínky a požadavky zadavatele
• 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 jejich zpracováním.

V Hradci Králové dne: 13. 06. 2017

Ing. Vladimír Griga
člen představenstva a ředitel LSHK a. s.
Přílohy:
Č. 1. Pohled na předpokládané umístění hangáru na stojánce.
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