
Vyhodnocení nabídek na typový výcvik na letoun AERO L-29 Delfín za účelem 
výcviku inspektora ÚCL (teoretickou výuku a letový výcvik) dle výcvikové 
dokumentace uchazeče.

Hodnotící komise:

I............. ............... ............... 
............. .............. ...... 
................................

Stručná specifikace zakázky
1. Vyhlašovaná zakázka je zakázka malého rozsahu ( dále i „zakázka") ve 

smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není 
v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona zadávaná podle zákona.

Typový výcvik bude složen z materiální části, pozemní přípravy, letového 
výcviku a zkoušky dovednosti dle ÚCL schválené dokumentace pro výcvik.

2. Podmínkou je, aby žadatel byl držitelem povolení k provozování leteckých 
prací, v jehož provozní specifikaci je uvedena „výuka leteckého personálu 
v letecké škole" jako jeden z druhů provozu a mezi typy letadel je schválen 
letoun L-29 pro výcvik v letecké škole.

3. V osvědčení o schválení organizace pro výcvik v létání je žadatel zmocněn 
provozovat výcvik pro získání typové kvalifikace na letounu L-29.

4. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka splňující všechny požadavky a která 
bude splňovat nejnižší nabídkovou cenu zakázky.

Shrnutí nabídek
Na výzvu ÚCL reagovala společnost: Blue Sky Service, s.r.o.

Společnost Blue Sky Service, s.r.o. nabídla ÚCL na základě výzvy k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu č.j. 53-11-110 nabídku typového výcviku 
AERO L - 2 9  Delfín za účelem výcviku inspektora ÚCL ČR, dle výcvikové 
dokumentace FTO CZ/017.



Kurz je nabízen ve složení výuky teoretických znalostí včetně přezkoušení, 
kurzu letového výcviku a zkoušky dovednosti.

Obsah kurzu:
20 hodin teoretické přípravy 
16 hodin pozemní přípravy
10 hodin letového výcviku
1 hodina zkouška dovednosti 
35x přistání
11 hodin letu v řízeném prostoru

Celková cena (viz nabídka č.j. 4604-11-110) je 475 000Kč bez DPH, tedy cca 
571 000Kč s DPH.

Závěr hodnotící komise
Hodnotící komise konstatovala, že společnost Blue Sky Service, s.r.o. svoji 

nabídkou splnila zadání výzvy k podání veřejné zakázky malého rozsahu a výše 
jmenovaná komise se zadáním zakázky uvedené společnosti, jako jedinému 
uchazeči o zakázku, souhlasí.

... .............................

S výběrem dodavatele 
souhlasím

.................... 
.........................


