
Zadavatel: Česká republika - Úřad pro civilní letectví

Sídlem: Letiště RUZYNĚ, 160 08 PRAHA 6

Zastoupený: ..................................... ředitelem Sekce letové a provozní

IČO; 48134678

Název veřejné zakázky:
Typový výcvik na letoun AERO L -  29 DELFÍN za účelem výcviku inspektora ÚCL (teoretickou výuku 
a letový výcvik) dle výcvikové dokumentace uchazeče.

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon11)

Česká republika - Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL11) vyzývá k předložení nabídky pro níže 
specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Typový výcvik na letoun AERO L -  29 
DELFÍN za účelem výcviku inspektora ÚCL (teoretickou výuku a letový výcvik) dle výcvikové 
dokumentace uchazeče.11

Úvodní ustanovení

1  Vyhlašovaná zakázka je zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka11) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 
zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst 6 
zákona, zadávána podle zákona.

2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu 
použije terminologii zákona, případně jeho část, v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však 
rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.

3. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této veřejné zakázky malého 
rozsahu označovány jako uchazeč nebo dodavatel. Česká repubHka - Úřad pro civilní letectví 
vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako ÚCL popřípadě zadavatel.

I
Podrobné požadavky ÚCL na předmět plnění veřejné zakázky:

1. Název zakázky:
Typový výcvik na letoun AERO L -  29 DELFÍN za účelem výcviku inspektora ÚCL (teoretickou 
výuku a letový výcvik) dle výcvikové dokumentace uchazeče.

2. Druh zakázky:

3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Typový výcvik bude složen z materiální části, pozemní přípravy a letového výcviku 
a zkoušky dovednosti dle ÚCL schválené dokumentace pro výcvik.

4. Předpokládaná hodnota zakázky bude 450 000 Kč bez DPH.

5. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Č.j./evidenční číslo VZ: 53/11

Služby

1



6. Doba plnění předmětu zakázky:

Prosinec 2011.

7. Místo plnění předmětu zakázky:
Česká republika.

8. Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení ÚCL. 
Poslední daňový doklad musí být ÚCL doručen nejpozději do 27. prosince 2011.

II
Další požadavky zadavatele:

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy

2. Návrh smlouvy ve formě závazných smluvních podmínek je součástí nabídky uchazeče

Nabídka musí obsahovat:

1. Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresu, IČ., DIČ, bylo- li 
přiděleno, telefon, e-mail, fax, osobu oprávněnou jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a 
bankovní spojení s uvedením čísla účtu,

2. Popis předmětu plnění zakázky, včetně popisu nabízené služby,

3. Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto 
zadávacího řízení,

4. Místo a datum podpisu,

5. Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele či za dodavatele.

6. Návrh smlouvy

IV
Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

1. Nabídková cena uchazeče bude členěna na samostatném listu v členění:

1.1. jednotková cena za hodinu teoretické přípravy, pozemní přípravy, letové hodiny 
a zkoušku dovednosti v korunách českých, v členění:

cena bez DPH 
DPH
cena celková, včetně DPH

1.2. celková cena zakázky, kalkulovaná na předpokládaný rozsah hodin dle či. I. 
odst. 3. této výzvy v členění:

cena bez DPH 
DPH
cena celková, včetně DPH

1.3. další náklady a poplatky spojené s naplněním a ukončením typového výcviku na 
AERO L 29 DELFÍN budou součástí hodinové ceny.
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2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření 
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvyšší přípustná s výjimkou 
změny rozsahu plnění.

3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.

V
Místo a lhůta pro podání nabídek:

1. Nabídka musí být doručena poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo osobně do podatelny 
zadavatele na adresu:

Úřad pro civilní letectví ČR 
Letiště Ruzyně 
160 08 Praha 6

2. Nabídka musí být doručena do 8. prosince 2011 do 24:00 hod.

VI
Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů:

1. ÚCL žadateli vydalo 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.

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

VII
Kritéria pro hodnocení nabídek:

1. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka splňující všechny požadavky, která bude obsahovat 
nejnižšl nabídkovou cenu zakázky.

Vlil
Závěrečná ustanovení:

1. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení žadatele o pravdivosti a úplnosti nabídky 
v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a 
pravdivé".

2. Nabídka se předkládá v počtu jednoho kusu.

3. Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu 
zadávací ihůty, která končí dnem 31. prosince 2011

4. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.

5. Při nesplnění podmínek si ÚCL vyhrazuje právo nabídku uchazeče odmítnout 
a nezahrnout ji do hodnocení nabídek.

6. Nabídky musí být doručeny ÚCL v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě 
nebudou zadavatelem hodnoceny.

7. ÚCL nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

8. ÚCL si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.

9. ÚCL si vyhrazuje právo kdykoli zadávací zřízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez 
uvedení důvodu.



10. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějéího kandidáta a uzavřít s ním smlouvu je 
...........................řediteí Sekce letové a provozní.

11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je ....... . . .. . . ............ 
...... ............................ ..........................................................

V Praze, dne 30. listopadu 2011

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

...................... ...............rovozní
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