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Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového
řízení, které se řídí podle interní směrnice zadavatele Výběrová řízení na zakázky zadávané
dodavatelům ze dne 22.7.2011. Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky a služby, zadavatel
proto není povinen podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu FW01010017 – „Náhrada povrchových
protikorozních a kluzných vrstev leteckých materiálů technologiemi šetrnějšími k životnímu prostředí“
(dále jen „NAPOLET“), realizovaného v rámci programu TREND 2019 Technologické agentury České
republiky. Aircraft Industries, a.s. je zadavatelem podle § 8 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku, veřejnou
nabídkou ani veřejným příslibem.
Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně všech příloh.
Oznámení o zahájení výběrového řízení je zveřejněno na tomto místě:
- web www.epoptávka.cz
- web www.let.cz
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, zadavatel si však
vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

1. Zadavatel
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Aircraft Industries, a.s.
Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
27174841
CZ27174841

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ilona Plšková, generální ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Marcela Sapáková – marcela.sapakova@let.cz, tel.: +420 572
816705

2. Předmět zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodání a instalace Zkušební linky povrchových úprav (dále také
jen „linky“) a další činnosti předvídané touto zadávací dokumentací dle požadavků stanovených
v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách (dále také jen „dílo“). Specifikace linky a layout
jejího umístění na pracovišti v budově A11J je v uveden v Příloze č.2.
Povinná skladba pozic a příslušenství Zkušební linky povrchových úprav:
Pozice 1.
Odmašťování
Pozice 2.
Studený oplach první stupeň
Pozice 3.
Studený oplach druhý stupeň
Pozice 4.
Moření
Pozice 5.
Dekapování
Pozice 6.
Studený oplach první stupeň
Pozice 7.
Studený oplach druhý stupeň
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Pozice 8.
Pozice 9.
Pozice 10.
Pozice 11.
Pozice 12.

Procesní vana I.
Procesní vana II.
Studený oplach první stupeň
Studený oplach druhý stupeň
Sušení

Příslušenství
a.
b.
c.
d.

Záchytná vana
Odsávací vzduchotechnika
Potrubní rozvody
Elektroinstalace

Dodavatel je povinen provést dílo s odbornou péčí, se znalostí platných právních předpisů a v
souladu s příslušnými technickými normami souvisejícími s předmětem zakázky.
2.1 Odborná podpora
Odborná podpora musí být dostupná do 3 pracovních dnů od položení dotazu
prostřednictvím emailu nebo telefonu, v rozsahu 5 hodin měsíčně po dobu jednoho roku
po uvedení linky do provozu.
2.2. Funkční verze
Do výběrového řízení nemohou být přihlášeny vývojové verze linky povrchových úprav.
Součástí nabídky musí být prohlášení dodavatele, že jím nabízený systém linky
povrchových úprav je plně funkční a byl v praxi použit při zkušebním, vývojovém nebo
sériovém provozu.
2.3 Uvedení linky do provozu
Dodavatel musí zajistit:
- dopravu linky na místo plnění, dodací podmínka DDP sídlo zadavatele (dle Incoterms
2020).
- zkompletování linky a její uvedení do provozu, včetně montážního materiálu a nátěrů
- připojení na rozvodnou síť energií
- revizi elektro
- prohlášení o shodě zařízení CE
- technický dozor při zahájení provozu
- projektovou a konstrukční dokumentaci
- manuál k obsluze linky
- údržbový manuál k lince
2.4 Školení
Dodavatel musí zajistit proškolení 7 zaměstnanců zadavatele v sídle zadavatele
v rozsahu minimálně 5-ti hodin. Školení musí obsahovat zevrubné seznámení s přípravou
provozu, provozem a údržbou linky.

2.5 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV je:
38970000-5

Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory

Dodavatel prokáže splnění bodu 2.1 až 2.4 závaznou nabídkou v návrhu smlouvy podepsanou
osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele.
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3. Termín a místo realizace
Nejzazší termín předání linky do zkušebního provozu je 31.1.2021, do plného provozu do
15.2.2021. Nabídka, která bude obsahovat pozdější termíny plnění, bude z výběrového řízení
vyřazena.
Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena v nejkratším možném termínu po řádném
ukončení výběrového řízení na tuto zakázku.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je do 05.10.2020. Vybraný
dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak,
aby byla smlouva uzavřena v co nejkratším čase od doručení oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky.
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele zakázky.
Uchazečům nebo jimi pověřeným pracovníkům bude zadavatelem umožněna prohlídka místa pro
realizaci díla. Termín musí být dohodnut minimálně tři dny před plánovanou návštěvou s kontaktní
osobou Ing. Zdeňkem Řezníčkem, tel. 572 817 246. Prohlídka není možná ve dnech pracovního
volna.

4. Kvalifikace uchazečů – požadavky na kvalifikaci a její prokázání
4.1. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů a
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této části
zadávací dokumentace.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k
dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.

4.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
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d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle kap. 4.2. písm. a)
až e) této zadávací dokumentace předložením podepsaného čestného prohlášení (příloha
č. 4), z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem.

4.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců od doby
zahájení zadávacího řízení, pokud je v něm zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
Uchazeč předloží požadované doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů v prosté kopii. Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy předložit
zadavateli úředně ověřené kopie či originály těchto dokladů.
V případě, že uchazečem ve výběrovém řízení bude zahraniční podnikatelský subjekt, který na
území ČR nemá organizační složku, prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů
výpisem z evidence obdobné obchodnímu nebo živnostenského rejstříku s úředním překladem do
českého jazyka.

4.4. Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění zakázky
zadavatel požaduje:
a) uchazeč prokáže zkušenosti v oblasti předmětu zakázky předložením seznamu
nejméně tří referencí (příloha č. 5), z toho minimálně jedna reference z leteckého
průmyslu, prokazujících realizaci obdobných zakázek, tzn. prokazující skutečnost, že
uchazeč dodal a nainstaloval třetí osobě linku povrchových úprav a poskytl jí obdobné
služby jako předvídá ZD. Reference budou za období maximálně posledních pěti let a
součástí seznamu bude uvedení kontaktních údajů na osoby (zákazníky), u nichž
mohou být reference ověřeny.
b) certifikát, že uchazeč splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001.

4.5. Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů
Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu ve lhůtě určené
zadavatelem, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
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5. Nabídková cena
Základní požadavky zadavatele
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět zakázky v souladu s touto zadávací
dokumentací, viz bod 2. Předmět zakázky, včetně plnění bodů 2.1, 2.3, 2.4, a to absolutní
částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH a uvede ji do přiloženého
krycího listu (příloha č. 1) a do návrhu smlouvy (příloha č. 3). Celková nabídková cena bude
uvedena jako „cena nejvýše přípustná“, kterou není možné v průběhu realizace zakázky
navyšovat.
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, odbornému, úplnému a kvalitnímu
plnění předmětu zakázky, viz příloha č. 2, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním
předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat garance, daně, cla, poplatky, inflační
vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky, včetně dodání předmětu zakázky do sídla
zadavatele. Dodáním se rozumí DDP sídlo zadavatele (dle Incoterms 2020).

6. Platební podmínky
Úhrada ceny za Předmět zakázky bude prováděna v české měně na základě účetních/daňových
dokladů vystavených dodavatelem (vybraným uchazečem) zadavateli se splatností minimálně 30
dní. Platby budou realizovány bezhotovostním převodem. Konečná faktura bude dodavatelem
vystavena po převzetí předmětu zakázky zadavatelem do plného provozu a podpisu příslušného
Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
Zálohová faktura se připouští maximálně do výše 30 % z ceny předmětu zakázky včetně DPH se
splatností min. 30 dnů od data doručení řádně vystavené faktury zadavateli – faktura bude
vystavena po podpisu smlouvy, konečná faktura včetně DPH po ukončení zkušebního provozu a
předání linky do plného provozu (předání díla). V konečné faktuře bude provedeno vyúčtování
uhrazené zálohové faktury.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů. Součástí konečné faktury musí být Předávací protokol předání
předmětu zakázky do užívání (předání díla). Protokol musí být podepsaný v místě plnění zakázky
oběma smluvními stranami. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do
prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

7. Smluvní podmínky
Uchazeč může předložit zadavateli jen jednu nabídku a závazný písemný návrh smlouvy (Příloha
č. 3), a to na celý předmět zakázky. Variantní řešení není možné.
Návrh smlouvy je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být ze
strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem
zmocněnou v souladu se způsobem jednání uchazeče.
Uchazeč doplní do návrhu smlouvy tyto náležitosti:
své identifikační údaje včetně IČ,
cenu za dílo bez a včetně DPH v Kč,
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platební podmínky,
záruční podmínky včetně pozáručního servisu,
reakční dobu od nahlášení vady
harmonogram plnění.

-

Jiná úprava návrhu smlouvy (příloha č. 3) ze strany uchazeče v neprospěch zadavatele je
nepřípustná. V případě, že uchazeč nebude akceptovat návrh smlouvy a bude trvat na změnách
návrhu smlouvy v neprospěch zadavatele (příloha č. 3), bude zadavatelem vyloučen z účasti ve
výběrovém řízení.
Zadavatel požaduje záruku v délce min 24 měsíců na instalační práce a dodané zařízení.

8. Požadavky pro zpracování a předkládání nabídek
Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce 1x originál a 1x naskenovaná
kopie podepsané nabídky v elektronické verzi na datovém nosiči CD, USB nebo obdobném
datovém nosiči, označené obchodním názvem uchazeče v souladu se zadávacími podmínkami.
Titulní stranu písemné nabídky bude tvořit vyplněný a podepsaný Krycí list, který je přílohou této
zadávací dokumentace (příloha č. 1). Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za
uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným na výpisu z Obchodního rejstříku či
jiné evidence nebo zástupcem zmocněným k jednání podle právních předpisů. Bude-li nabídka
podepsána jinou osobou, musí být plná moc nebo jiné zmocnění součástí nabídky uchazeče.
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech:
• Krycí list nabídky (příloha č.1),
• Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.4)
- Výpis z obchodního rejstříku
- Živnostenské oprávnění
- certifikát, že uchazeč splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001
- Seznam referencí (příloha č.5)
• Nabídka uchazeče (popis technického řešení (hodnotící kritérium B), včetně uvedení
živostnosti van a záruční doby na veškerá použitá zařízení, komponenty a montáž
(hodnotící kritérium D)),
• Položkový rozpočet (dle bodu 2. Předmět zakázky, včetně 2.1, 2.3, 2.4),
• Harmonogram plnění zakázky, včetně celkové doby realizace (hodnotící kritérium C),
• Návrh smlouvy (příloha č. 3) podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat,
(hodnotící kritérium A – nabídková cena),
• Obchodní podmínky pro smlouvy o dílo AI, a.s. ze dne 28.2.2020
Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a budou zabezpečeny proti
neoprávněné manipulaci sešitím celé nabídky. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem a
podpisem.
Nabídka do výběrového řízení dále:
• nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
•

bude předložena v českém jazyce

•

pokud nabídku předkládá uchazeč se sídlem nebo místem podnikání mimo území České
republiky, je povinen předložit nabídku v původním jazyce s doloženým úředním překladem
do českého jazyka.
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Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené těmito náležitostmi:
• nápis „Veřejná zakázka na dodávku zkušební linky povrchových úprav k výzkumu,
vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů“ – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“
• název obchodní firmy a sídlo uchazeče, na které je možné zaslat oznámení
• název společnosti zadavatele
Nabídky se podávají osobně na adrese zadavatele v pracovní dny v době 8:00-14:30 hod.,
nejpozději do 21.09.2020. Uchazeči mohou podat nabídku doporučeně poštou na adresu
zadavatele:
Aircraft Industries, a.s
poštovní podatelna, pí. Krejčí
Na Záhonech 1177
686 04 Kunovice
Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána poštovní zásilka adresovaná zadavateli,
která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která
má obdobné postavení v jiném státě. Rozhodující je podací razítko pošty.
Nabídky, které budou doručeny zadavateli po uplynutí této lhůty, zadavatel neotvírá a vrátí je
neprodleně zpět uchazeči. Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

9. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou stupních:
a. Kvalifikační předpoklady – vylučovací kritérium (ANO x NE)
b. Dle kritérií A, B, C, D – hodnotící kritérium, (max. 100 bodů)
A
B
C
D

Celková souhrnná nabídková cena
Technické řešení
Celková doba realizace (počet měsíců)
Délka záruky (min. 24 měsíců)

váha
váha
váha
váha

60
15
15
10

%
%
%
%

60 bodů
15 bodů
15 bodů
10 bodů

Hodnocení kritéria A - nabídková cena:
100 x (nejnižší nabídková cena / hodnocená cena) x 0,6
Hodnocení kritéria B - technické řešení: 0 až 15 bodů
Hodnocení kritéria C - celková doba realizace:
100 x (nejkratší doba realizace/ hodnocená doba realizace) x 0,15
Hodnocení kritéria D - délka záruky:
100 x (hodnocená záruka / nejdelší záruka) x 0,1
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů.
Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. V případě
rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o vítězné nabídce výše nabídkové ceny.
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10. Dotazy k zadávací dokumentaci
Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat pouze písemně prostřednictvím elektronické
pošty na adresu kontaktní osoby.
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zdeněk Řezníček, zdenek.reznicek@let.cz, tel.: +420 572 817
246, mobil: + 420 603 973 660.
Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle do 4 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti.

11. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se předpokládá dne 30.9.2020 na adrese sídla zadavatele.
Otevírání obálek je neveřejné.

12. Hodnotící komise
Hodnotící komise přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zdali je zpracována v požadovaném
jazyce, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Dále
hodnotící komise posoudí nabídky a provede hodnocení nabídek dle kapitoly 9 a sestaví pořadí
nabídek.

13. Další zadávací podmínky a požadavky
•

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby
tato smlouva byla uzavřena v co nejkratším čase od doručení oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky. Oznámení o vítězi výběrového řízení (oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky) není potvrzením nabídky podané příslušným uchazečem výběrového řízení.

•

Do tohoto výběrového řízení nebude zahrnuta nabídka předložená zadavateli po lhůtě pro
podávání nabídek.

•

Dodavatel není oprávněn v průběhu lhůty pro podání nabídek podanou nabídku měnit či
doplňovat. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci příslušného výběrového řízení dále
s dodavateli licitovat o ceně. V takovém případě je dodavatel oprávněn upravit jím podanou
nabídku.

▪

Nabídky uchazečů, kteří se při výběrovém řízení nebo v souvislosti s ním dopustí
nepřípustného omezení soutěže (například domlouváním cen), budou vyřazeny.

▪

Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či
účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo jako
subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal anebo na
nichž se podílel.

▪

Jestliže má uchazeč v úmyslu zadat část plnění zakázky jednomu či více subdodavatelům,
pak součástí nabídky musí být identifikační údaje každého subdodavatele včetně
specifikování části zakázky, která bude subdodavatelem plněna. Zároveň je uchazeč povinen
doložit právní vztah mezi ním a subdodavatelem, na základě něhož bude část zakázky
subdodavatelem realizována (smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí, apod.).
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Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje ijiné technicky a
kvalitativné srovnatelné řešení.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním

nabídky.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje о jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a

bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím о výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje
uvedené uchazeči v nabídkách.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. Zadavatel je oprávněn změnit

tuto zadávací dokumentaci a podmínky tohoto výběrového řízení. Takovou změnu je
zadavatel povinen uveřejnit na svých internetových stránkách (www.let.cz) a dále je povinen
tuto změnu oznámit všem účastníkům výběrového řízení, kteří již podali vrámci tohoto

výběrového řízení nabídku a sdělit jim, kde je možné se seznámit stakovou změnou. V
takovém případě je tento uchazeč oprávněn upravitjím podanou nabídku.
Zadavatel nepřipouští dílčí ani variantní nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Výběrové řízení je interním postupem zadavatele pro výběr dodavatelů, z něhož uchazečům
nevyplývají žádné nároky či práva.
V rámci své nabídky uchazeč předloží prohlášení (příloha č. 1), že souhlasí se všemi

požadavky a podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nemá k nim
žádné výhrady. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:

Krycí list nabídky
Speciﬁkace linky a layoutjejího umístění v budové A11J
Návrh smlouvy
Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Seznam referencí

V Kunovicích dne 25.08.2020

' ттт Industries, 3.5.
Na Záhonech 11.77
686 O4 Kunovice

(2227174841

.

www.let.cz

Ilona Plšková, gel erální ředitelka
Aircraft

Industrié’s, a.s.
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