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VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

 
 

Letiště Ostrava, a.s. 
se sídlem 742 51 Mošnov č.p. 401, IČ: 268 27 719  

(dále jen „zadavatel“) tímto 
 

vyzývá 
uchazeče k účasti v poptávkovém řízení 

 
„SW pro správu dat v režimu ADQ“ 

 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout předložené cenové nabídky, 
- změnit podmínky zadání poptávkového řízení, 

- zrušit zadání poptávkového řízení, 

- realizovat pouze část předmětu poptávkového řízení, 

- smlouvu neuzavřít. 

 

I. Předmět poptávkového řízení 

Předmětem poptávkového řízení je získání cenové nabídky na pořízení SW vybavení 
pro správu dat v režimu ADQ (Aeronautical Data Quality) včetně nezbytné technické podpory 
a aktualizace SW na dobu neurčitou. 

 
II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky 

1. Předložení nabídky s uvedením celkové ceny v Kč vč. rozkladu ceny na jednotlivé položky 
(pořízení SW, roční platba za podporu), délku platnosti nabídky, datum a podpis. Bližší 
specifikace předmětu poptávkového řízení je uvedena v příloze č. 1 Požadavky. 

2. Předložení návrhu smlouvy na nákup SW vč. následné podpory nabídnutého SW. 

3. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena 
celkem včetně DPH. Tato cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí 
obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu poptávky.   

4. Nabídka bude závazná minimálně po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

5. Předložení kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu 
poptávkového řízení, aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. 
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6. Předložení kopie příslušného oprávnění poskytovatele, dokládající skutečnost, že je 
schváleným dodavatelem pro správu leteckých dat (ADQ) dle nařízení komise (EU) 
č. 139/2014, nařízení komise (EU) 2020/469, nařízení Komise (EU) 2017/373 pokud jde 
o pořizování a jakost dat. 

7. Termín plnění: dodání do 26.12.2022. 

 
III. Termín podání nabídky 

Cenová nabídka bude doručena nejpozději do pondělí 05.12.2022, 10:00 hod. 
 
IV. Kontaktní osoby 

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věci poptávkového řízení: 

Ing. Petra Švancarová, telefon: 597 471 212, email: svancarova@airport-ostrava.cz. 

 
V. Doručení cenové nabídky  

Nabídku v českém jazyce zašlete na emailovou adresu svancarova@airport-ostrava.cz.  

V předmětu emailu uveďte text: SW pro správu dat v režimu ADQ 

 
 
V Mošnově dne 28.11.2022 
 
 
 
 
Ing. Petra Švancarová 
Specialista projektů 
Letiště Ostrava, a.s. 
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