Výběrové řízení na rekonstrukci, opravu osvětlení na velké
stojánce M2
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Právní forma:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba:

Letecké služby Hradec Králové a.s. Piletická 151, 500 03
Hradec Králové – Rusek
akciová společnost
27520668
CZ27520668
Ing. Tomáš Mrkvica, vedoucí logistiky
mobil: +420 733 652 284
e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz

2) Název a popis zakázky:
Rekonstrukce, oprava osvětlení (sedmi sloupů) odbavovací plochy a stání letadel na velké stojánce
M2
APN M2 v určeném rozsahu 100 x 45m
Osvětlení musí splňovat:
Předpis L-14 (5. 3. 23 Plošné osvětlení odbavovacích ploch)
Normu ČSN EN 12464-2 část 2 – Venkovní pracovní prostory (5.2. Letiště)
Normu ČSN EN 62305 Ochrana před úderem blesku
Normu ČSN EN 332000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Součástí zadání je i závěrečné měření oprávněnou osobou a doklad o jeho provedení.
.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
Z pohledu normy je prostor APN M2 zatříděn, jako 5.2.3 plocha pro nakládání respektive povoluje
variantní řešení
-nutné doložit světelný výpočet, projekt
-schválení od dotčených orgánů ÚCL (Úřad civilního letectví)
-výška konstrukce včetně svítidel nepřesáhne výšku stávajících sloupů osvětlení M2
-ovládání svítidel jednotlivě a z jednoho místa
-konstrukce upevnění svítidel budou doloženy statickým posudkem
-konstrukce budou povrchově chráněna protikorozním nátěrem.
-v první fázi bude provedena, rekonstrukce, oprava prvních dvou svítidel od jižní strany
stojánky. Ostatní svítidla budou zkrácena na stejnou délku, jako první dvě svítidla a budou
osazena jen překážkovým (výstražným) osvětlením
-délka záruční doby 4 roky
-10% z ceny, pozastávka po dobu záruční doby
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 s 10% pozastávka po dobu záruční doby
2 – Délka záruční doby – 4 roky od předání a převzetí díla
3 – Technické parametry dle předloženého světelného výpočtu
a energetická náročnost
4 – Doba provedení
5 - Rychlost poskytnutého servisu

60%
10%
10%
5%
5%

6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 25. 10. 2016.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne 25. 10. 2016 do 09.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – osvětlení M2 – 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 do konce roku 2016 nejdéle však do 31. 03. 2017.
10) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 10. 2016 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 11. 10. 2016

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

