Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 3. listopadu 2010 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: KOVOT INVEST s.r.o.
Sídlo: Služín 70, 798 41 Kostelec na Hané
IČ: 26231654
DIČ: CZ26231654
vyhlašuje výběrové řízení na dodávku hardwarového, softwarového vybavení
a služeb spojených s implementací HW a SW pod názvem:

Pořízení nového informačního systému za účelem
zefektivnění vnitropodnikových procesů ve společnosti
KOVOT INVEST s.r.o.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: ARS rozvojová agentura, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Ing. Petr Manek
E-mail: info@arsra.cz
Tel.: 774 415 158
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI

1. Firma: Solar Turbines EAME s.r.o.
Sídlo: Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00
IČ: 24671576

a) Údaje o společnosti (zadavateli):
Název zadavatele: GRAMMER CZ, s.r.o.
Sídlo: Okružní 2042, 347 01 Tachov
IČ: 64361462
DIČ: CZ64361462
Kontaktní osoba: Dagmar Mrázová
e-mail: dagmar.mrazova@grammer.com
tel./mob.: 374 799 011, 374 799 013/724 509 562

uveřejnila dne 6.10.2010 oznámení o vyhlášení výběrového řízení s názvem
»Dodávka a instalace svislých soustruhů 1600mm/2000mm.«
2. Zadavatel v dokumentaci výběrového řízení stanovil lhůtu pro podání nabídek
k výše uvedenému výběrovému řízení na dne 8.11.2010 ve 12.00 hod.

b) Místo, kde lze vyzvednout zadávací dokumentaci:
– Uchazečům bude zadávací dokumentace zaslána e-mailem v elektronické
formě. Žádost o vydání zadávací dokumentace se posílá na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
c) Předmět výběrového řízení:
– Předmětem výběrového řízení je dodávka montážních stolů a regálových
systémů pro zajištění výroby autosedaček.
d) Termín pro podání nabídek:
– od 3.11.2010 do 6.12.2010, 12.00 hod.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
359276-44/10

359275-44/10

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 6. prosince 2010.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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vyhlašuje výběrového řízení na dodávku HW + SW:
1. Pro dodávku a instalaci serverů, jejich kompletní virtualizaci a zálohování.
2. Nákup SW – licence Microsoft.
3. Dodávka SW – Office Communication Serveru a jeho instalace.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možno se vyžádat písemně nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: Conteg, spol. s r.o., K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov-Lhotka
Kontaktní osoba: Roman Vošický
E-mail: r.vosicky@conteg.cz
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení a končí dne 6.12.2010 ve 12.00 hod.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejných příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
359222-44/10

4. Otevírání obálek s nabídkami k výše uvedenému výběrovému řízení se uskuteční dne 15.11.2010 ve 14.00 hodin na níže uvedené adrese:
Adresa: HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář
Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00

359297-44/10

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 2 ks automatických
etiketovacích strojů pro etiketování aerosolových
nádobek.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: Czech Aerosol a.s., Velvěty 33, 415 01 Teplice
Kontaktní osoba: František Lammel
E-mail: lammel@czechaerosol.cz
Tel.: 417 557 115, 417 557 335
Fax: 417 557 600
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem 3.11.2010 a končí dne
6.12.2010 ve 12.00 hod.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Za Czech Aerosol, a.s.
Jiří Veselý
ředitel a.s.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI
na dodávky
a) Zadavatel výběrového řízení
Firma: Meopta – optika, s.r.o.
Sídlo: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
IČ: 47677023
DIČ: CZ47677023
Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 51239.
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: Czech Aerosol, a.s.
Sídlo: Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou
IČ: 49901869

1. Firma: Conteg, spol. s r.o.
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČ: 25701843

3. Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek k výše uvedenému výběrovému řízení na den 15.11.2010 ve 12.00 hod. Důvodem prodloužení lhůty
pro podání nabídek k výše uvedenému řízení je skutečnost, že zadavatel zaslal
všem dodavatelům, kteří si vyzvedli dokumentaci výběrového řízení, dodatečné
informace k dokumentaci výběrového řízení a má zájem na tom, aby se všichni
dodavatelé s dodatečnými informacemi seznámili.

5. Výběrové řízení je prováděno v rámci projektu »Operační centrum Žatec«, registrační číslo projektu 2.2. ITS03/011, financovaného z Operačního programu
Podnikání a inovace.

e) Adresa pro podání nabídek:
– GRAMMER CZ, s.r.o., Okružní 2042, 347 01 Tachov
f) Další informace:
– Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.
– Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
– Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
– Bude-li uchazeč požadovat vydání zadávací dokumentace, bude mu tato poslána e-mailem po doručení žádosti o její vydání. Žádost o vydání zadávací
dokumentace se posílá e-mailem na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Zadávací dokumentace bude uchazeči zaslána v nejbližším možném termínu
po obdržení žádosti.

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

OZNÁMENÍ K VYHLÁŠENÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Název zakázky: »Dodávka montážních stolů a regálových systémů«

Vertikální frézovací centrum 2
b) Předmět zakázky
Předmětem zakázky na dodávky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do užívání a vyrobení předávacího kusu v požadované kvalitě vertikálního
frézovacího centra dle specifikací. Podrobná specifikace předmětu zakázky je
obsažena v zadávací dokumentaci.
c) Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu zakázky.
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat písemně po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek. O zadávací dokumentaci je možné požádat a tuto si vyzvednout u kontaktní osoby zadavatele v pracovní době od 9.00 do 14.00 hod.
po předchozí telefonické domluvě.
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Jan Arnošt, tel.: +420 581 243 689,
mob.: +420 739 244 570, e-mail: Jan.Arnost@meopta.com.
d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny do sídla zadavatele nejpozději do 14.12.2010 do 13.00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
e) Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – Potenciál – Výzva II (číslo projektu 4.2 PT02/061). Výběrové řízení je organizováno
v souladu s Pravidly OPPI pro výběr dodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Zadavatel
si vyhrazuje právo nabídku odmítnout.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním
a podáním nabídky.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je povinen spolupůsobit
při výkonu kontroly všech patřičných orgánů (vč. § 2e zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole).
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem.
359279-44/10
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Společnost zadavatele tohoto výběrového řízení je žadatelem o dotaci v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Výběrové řízení je organizováno v souladu se závaznými »Pravidly pro výběr dodavatelů« poskytovatele dotace. Jedná se o verzi dokumentu -17_17_M_Pravidla
pro výběr dodavatelů, číslo vydání/aktualizace 5/0, číslo jednací: 27862/08/08100,
platnost dokumentu od 1.9.2008.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
ČD – Telematika a.s.
Sídlo: Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 61459445
DIČ: CZ61459445
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI
na dodávky
a) Zadavatel výběrového řízení
Firma: Meopta – optika, s.r.o.
Sídlo: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
IČ: 47677023
DIČ: CZ47677023
Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 51239.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci OPPI
na dodávky
a) Zadavatel výběrového řízení
Firma: Meopta – optika, s.r.o.
Sídlo: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
IČ: 47677023
DIČ: CZ47677023
Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 51239.
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:

Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodávky pod názvem:

2. NÁZEV A PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Název zakázky – »Výběrové řízení na dodavatele SAN polí«

Zařízení na měření závitů

3. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentaci je možné osobně vyzvednout v podatelně ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9, od 8.00–15.00 hodin v pracovních dnech oproti podpisu (statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou)
smlouvy o mlčenlivosti (ke stažení na webových stranách zadavatele
www.cdt.cz).
Informace o vyzvednutí Zadávací dokumentace je možné vyžádat na e-mailové
adrese jan.bruska@cdt.cz.
Zadávací dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci předmětu zakázky,
požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnoticí kritéria, informace o způsobu
zpracování nabídky a další informace.
Odborné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: jan.bruska@cdt.cz.
4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro předkládání nabídek uchazeči začíná dnem uveřejnění vyhlášení tohoto inzerátu v Obchodním věstníku a končí dnem 3.12.2010 v 15.00 hod.
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5osé CNC obráběcí centrum 2

b) Předmět zakázky
Předmětem zakázky na dodávky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do užívání měřicího zařízení dle specifikací. Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci.

b) Předmět zakázky
Předmětem zakázky na dodávky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do užívání a vyrobení předávacího kusu v požadované kvalitě 5osého CNC
obráběcího centra dle specifikací. Podrobná specifikace předmětu zakázky je
obsažena v zadávací dokumentaci.

c) Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu zakázky.
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat písemně po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek. O zadávací dokumentaci je možné požádat a tuto si vyzvednout u kontaktní osoby zadavatele v pracovní době od 9.00 do 14.00 hod.
po předchozí domluvě.

c) Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu zakázky.
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat písemně po celou dobu běhu lhůty
pro podání nabídek. O zadávací dokumentaci je možné požádat a tuto si vyzvednout u kontaktní osoby zadavatele v pracovní době od 9.00 do 14.00 hod.
po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Jan Arnošt, tel.: +420 581 243 689,
mob.: +420 739 244 570, e-mail: Jan.Arnost@meopta.com.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Jan Arnošt, tel.: +420 581 243 689,
mob.: +420 739 244 570, e-mail: Jan.Arnost@meopta.com.
.

d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny do sídla zadavatele nejpozději do 17.12.2010 do 9.00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

d) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny do sídla zadavatele nejpozději do 14.12.2010 do 9.00 hodin.
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto výběrovém řízení.
ČD – Telematika a.s.

e) Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – Potenciál – Výzva II (číslo projektu 4.2 PT02/061). Výběrové řízení je organizováno
v souladu s Pravidly OPPI pro výběr dodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Zadavatel
si vyhrazuje právo nabídku odmítnout.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním
a podáním nabídky.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je povinen spolupůsobit
při výkonu kontroly všech patřičných orgánů (vč. § 2e zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole).
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem.

e) Ostatní
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – Potenciál – Výzva II (číslo projektu 4.2 PT02/061). Výběrové řízení je organizováno
v souladu s Pravidly OPPI pro výběr dodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Zadavatel
si vyhrazuje právo nabídku odmítnout.
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním
a podáním nabídky.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je povinen spolupůsobit
při výkonu kontroly všech patřičných orgánů (vč. § 2e zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole).
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem.
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Nabídky uchazečů budou přijímány doručenou poštou nebo osobně v podatelně
ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9, od v rozmezí
8.00–15.00 hodin v pracovních dnech do konce lhůty pro podání nabídek
(3.12.2010 v 15.00 hod.).
Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
5. OSTATNÍ
V souladu s ustanovením § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Společnost prohlašuje,
že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.
Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

