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Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 17. března 2010 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy

Společnost

SHARK, spol. s r.o.
Sídlo: Radlík 156, 254 01 Jílové u Prahy

IČ: 47548541, DIČ: CZ47548541
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha

oddíl C, vložka 20779

jednající p. Michalem Pavlem, MBA, jednatelem společnosti

oznamuje, že mění svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným
na akciovou společnost a v této souvislosti oznamuje uložení projektu přeměny
společnosti SHARK, spol. s r.o., do sbírky listin Městského soudu v Praze.

347041-11/10

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V RÁMCI OPPI

1. Firma: D PLAST-EFTEC a.s.
Sídlo: Zlín, U Tescomy 206, PSČ 760 01
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2051
IČ: 49450981
DIČ: CZ49450981

Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku
v rozsahu zadávací dokumentace pod názvem:

»Výběrové řízení na zakázku
Dodávka dissolverové míchačky o objemu 3000 l«

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů, způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně
váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentace se poskytuje výhradně v elektronické podobě v českém
nebo anglickém jazyce na e-mailové adrese: jiri.paseka@dplast-eftec.cz. Sou-
částí zadávací dokumentace je Potvrzení o převzetí zadávací dokumentace.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízenív Obchodním věstníku a končí 16. dubna 2010 ve 14.00 hod.
Rozhodujícímtermínem podání nabídky je datum a hodina přijetí nabídky, nikoliv
datum odeslání.

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 zakáz-
kách. Současně si zadavatel vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené
nabídky a výběrové řízení zrušit bez výběru dodavatele.

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

7. Výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů
v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace.

347049-11/10

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. Firma: KASI, spol. s r. o.
Sídlo: Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
IČ: 47470011

Vyhlašuje výběrové řízení

na realizaci stavební připravenosti
pro instalaci technologií – Nový Bydžov

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 nebo elektronicky na násle-
dujících kontaktech:

Adresa: KASI, spol. s r. o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
Kontaktní osoba: Ing. Martin Sádovský
E-mail: sadovsky@kasi.cz

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

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízenív Obchodnímvěstníkua končídne 19. 4. 2010 ve 12.00 hod.

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízenízrušit, 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 vybra-
ný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ing. Stanislav Ulm
jednatel společnosti KASI, spol. s r. o.

347051-11/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. Firma: KASI, spol. s r. o.
Sídlo: Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
IČ: 47470011

Vyhlašuje výběrové řízení

na dodávku hardware a sítí, software a data
a ostatní stroje a zařízení – Nový Bydžov

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 nebo elektronicky na násle-
dujících kontaktech:

Adresa: KASI, spol. s r. o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
Kontaktní osoba: Ing. Jan Dašek
E-mail: dasek@kasi.cz

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

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízenív Obchodnímvěstníkua končídne 19. 4. 2010 ve 12.00 hod.

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízenízrušit, 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 vybra-
ný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ing. Stanislav Ulm
jednatel společnosti KASI, spol. s r. o.

347031-11/10

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení v rámci

Operačního programu
Podnikání a inovace

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V RÁMCI OPPI

Výzva k podání nabídky
Vážení,
dovoluji si Vás v souladu s ustanovením pravidel OPPI pro výběr dodavatelů,
vyzvat jako zájemce o zakázku na dodávku s názvem: »Nákup nových tech-
nologií ve výrobním závodě Polička firmy RP Komponent s.r.o.«, číslo pro-
jektu: 2.2 RV02/425, k vypracování a podání nabídky do tohoto řízení a dále
k prokázání splnění kvalifikace. Tento projekt je financován z Operačního prog-
ramu Podnikání a inovace, program podpory ICT v podnicích – Výzva II.

Informace o předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: »Nákup nových technologií ve výrobním závodě Polička
firmy RP Komponent s.r.o.«

Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem projektu je nových technologií především šicího vybavení pro šicí dílny
v závodě Polička, které by zvýšily produktivitu práce ve společnosti a vytvořily pod-
mínky pro její další rozvoj.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci.

Místo plnění/realizace:
Hegerova 345, 572 01 Polička

Název zadavatele: RP Komponent spol. s r.o.
Sídlo: Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25250639

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

Jméno, pozice: Štěpán Robek, jednatel
Telefon/fax: 603 505 941
E-mail: stepan.robek@seznam.cz

Jméno, pozice: Ing. Pavel Hendrych, jednatel
Telefon/fax: 605 296 800
E-mail: pavel@rpkomponent.cz

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci:
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentaci, kontaktní osoba: Bc. Jana Pažou-
tová, provozní ředitel; telefon: 605 700 815; E-mail: jana@rpkomponent.cz

Údaje o úhradě nákladů za zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace bude k dispozici u kontaktní osoby na základě písem-
né/emailové objednávky zájemce.

Lhůta pro předání, rozeslání zadávací dokumentace zájemcům:
datum: do 2 dnů po vyžádání

Lhůta pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci:
datum: do 10.4.2010 do 15.00 hodin

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:
datum: do 19.4.2010, hodina: 12.00 hod.

Adresa pro podání nabídky:
Velenského 400, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Elektronické podání nabídky:
Neumožňuje se.

Jiné upřesňující údaje:
Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena
pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu
s požadavky uvedenými v ZD nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich
dá obsah vyjmout. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení sta-
novené lhůty, nebudou hodnoceny.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat
i více dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami
datum: 21.4.2009, hodina: 10.00 hod.

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek: RP Komponent, Velenského 400,
294 21 Bělá pod Bezdězem, zasedací místnost.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Nesplní-li zájemce kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude vyloučen z dalšího
hodnocení.

Další podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení. Tyto náklady nesou zájemci sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout obálku s nabídkou, která nebude označe-
na v souladu se zadávací dokumentací, nebo takovou, která bude poškozena tak,
že její obsah bude vyjímatelný.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u tře-
tích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžadovat, že součástí finální smlouvy o dodávce
předmětu plnění bude závazek uchazeče, že:

»Podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly«.

a dále, že:

»Vztahy touto smlouvou upravené se řídí českým obchodním zákoníkem
(z. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).«

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Bělé pod Bezdězem dne 9. 3. 2010 Ing. Pavel Hendrych
jednatel

347048-11/10

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. Firma: AZ Elektrostav, a.s.
Sídlo: Bobnická 2020/8, Nymburk
IČ: 45149909

Vyhlašuje výběrové řízení

Předmětem výběrového řízení je dodávka komplexního informačního systé-
mu (dále jen IS) do prostředí společnosti AZ Elektrostav, a.s., který bude na-
bízet ucelené řešení pro zadavatele v rozhodujících oblastech: Ekonomika
a finance (podvojné účetnictví, banka-homebanking, pokladna, majetek,
saldo, DPH), Lidské zdroje (mzdy a personalistika), Fakturace (faktury vyda-
né, přijaté, zálohové, dobropisy, upomínky), Logistika-sklad, prodej (různé
měrné jednotky, podpora čárových kódů, nákup, prodej, evidence a pohyby
materiálu a zboží, inventury), Výroba (technická příprava výroby, výrobní
příkazy, odvádění výroby, rozpracovanost), Zakázky (řízení zakázek, nákla-
dy, vyhodnocování), Řízení dopravy a mechanizace, Poptávky – nabídky,
Manažerské vyhodnocování, CRM – řízení vztahu se zákazníky, Workfow,
Evidence pošty.

Základní části zakázky jsou:
– dodávka hardwarových a systémových prostředků
– licence IS
– licence provozních SW
– služby – instalace a implementace IS, školení uživatelů IS
– technická podpora, help-desk
– financování

Podrobný popis požadavků na IS jsou uvedeny v příloze č. 1 – Požadavky
na IS. Stupeň pokrytí je předmětem hodnocení dle hodnoticích kritérií.

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 nebo elektronicky na násle-
dujících kontaktech:

Adresa: Bobnická 2020/8, Nymburk
Kontaktní osoba: Adam Dvořák
E-mail: advorak@az-elektrostav.cz
Tel.: +420 325 203 302
Fax: +420 325 513 440

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

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízenív Obchodnímvěstníkua končídne 16.4.2010 ve 14.00 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 zakáz-
kách.

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

V Nymburce dne 10.3.2010

347074-11/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. Firma: ELTRAF, a.s.
Sídlo: Kralice 49, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 46357483

Vyhlašuje výběrové řízení

Předmětem výběrového řízení je dodávka komplexního informačního systé-
mu (dále jen IS) do prostředí společnosti Eltraf, a.s., který bude nabízet ucele-
né řešení pro zadavatele v rozhodujících oblastech: Ekonomika a finance
(podvojné účetnictví, banka-homebanking, pokladna, majetek, saldo, DPH),
Lidské zdroje (mzdy a personalistika), Fakturace (faktury vydané, přijaté, zá-
lohové, dobropisy, upomínky), Logistika-sklad, prodej (různé měrné jednot-
ky, podpora čárových kódů, nákup, prodej, evidence a pohyby materiálu
a zboží, inventury), Výroba (technická příprava výroby, výrobní příkazy, od-
vádění výroby, rozpracovanost), Zakázky (řízení zakázek, náklady, vyhodno-
cování), Řízení dopravy a mechanizace, Poptávky – nabídky, Manažerské
vyhodnocování, CRM – řízení vztahu se zákazníky, Workfow, Evidence pošty.

Základní části zakázky jsou:
– dodávka hardwarových a systémových prostředků
– licence IS
– licence provozních SW
– služby – instalace a implementace IS, školení uživatelů IS
– technická podpora, help-desk
– financování

Podrobný popis požadavků na IS jsou uvedeny v příloze č. 1 – Požadavky
na IS. Stupeň pokrytí je předmětem hodnocení dle hodnoticích kritérií.

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 nebo elektronicky na násle-
dujících kontaktech:

Adresa: Kralice 49, Uhlířské Janovice
Kontaktní osoba: Emil Novák
E-mail: enovak@eltraf.cz
Tel.: 327 543 617
Fax: 327 543 637

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

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízenív Obchodnímvěstníkua končídne 16.4.2010 ve 14.00 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 zakáz-
kách.

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

V Kralicích dne 10.3.2010

347073-11/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
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