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Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 24. března 2010 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy

FERRIT s.r.o.
Sídlo: Harcovská 1476, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11

ruší v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů pro Operační program Podnikání
a inovace (OPPI) výběrové řízení na dodavatele:

Centra vývoje a inovací důlní dopravy společnosti
FERRIT s.r.o. v objektu společnosti

Na Zbytkách 41, Staré Město u Frýdku-Místku,

které bylo zveřejněno v OV dne 16.12.2009 pod číslem 343053

Identifikační údaje zadavatele
Název: FERRIT s.r.o.
Sídlo: Harcovská 1476, Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 48400751, DIČ: CZ48400751
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Petr Kovář, jednatel společnosti

Kontaktní osoba zadavatele
Kateřina Majvitorová
Tel./mob.: 558 411 610/775 865 710
E-mail: majvitorova@ferrit.cz

Ve Frýdku-Místku dne 16.3.2010

347426-12/10

FERRIT s.r.o.
Sídlo: Harcovská 1476, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11

vyhlašuje v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů pro Operační program
Podnikání a inovace (OPPI) výzvu k podání nabídek na dodavatele:

Centra vývoje a inovací důlní dopravy společnosti
FERRIT s.r.o. v objektu společnosti

Na Zbytkách 41, Staré Město u Frýdku-Místku

1. Identifikační údaje zadavatele
Název: FERRIT s.r.o.
Sídlo: Harcovská 1476, Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 48400751
DIČ: CZ48400751
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Petr Kovář, jednatel společnosti
Kontaktní osoba zadavatele
Kateřina Majvitorová
Tel./mob.: 558 411 610/775 865 710
E-mail: majvitorova@ferrit.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění této zakázky je dodávka, výstavba a zprovoznění zkušební
technologie dle vypracované projektové dokumentace pro potřeby společnosti
FERRIT s.r.o. Technická specifikace zakázky je součástíZadávacídokumentace.

3. Podmínky poskytnutí Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje veškeré podrobné informace k zadání zakáz-
ky » Centrum vývoje a inovací důlní dopravy «. Zadávací dokumentace bude
zájemcům k dispozici k fyzickému vyzvednutí na adrese FERRIT s.r.o., Na Zbyt-
kách 41, Staré Město u Frýdku-Místku od 1.4.2010. Informaci o záměru vyzved-
nout si Zadávací dokumentaci zašle uchazeč formou e-mailu na adresu
majvitorova@ferrit.cz za účelem sjednání termínu předání Zadávací dokumen-
tace nebo si tento termín dohodne na výše uvedeném tel. čísle.

4. Lhůta a místo podávání nabídek
Nabídky je možno podávat na adresu FERRIT s.r.o., Na Zbytkách 41, Staré
Město u Frýdku-Místku.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.4.2010 ve 12.00 hod. Rozhodující je da-
tum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. Otevírání obálek a hodnocení nabí-
dek uchazečů proběhne dne 27.4.2010, v 9.30 hod. v sídle zadavatele.
Uchazeči jsou nabídkou vázáni do 31.7.2010.

5. Hodnoticí kritéria
Hospodářsky nejvýhodnější nabídka, dílčí kritéria jsou specifikována v Zadávací
dokumentaci.

6. Ostatní
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.

Podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vy-
braný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, což
bude také uvedeno ve smlouvě s vítězným uchazečem.

Veškeré náklady vzniklé uchazečům s tímto výběrovým řízenímnesou uchazeči
sami.

Ve Frýdku-Místku dne 16.3.2010

347427-12/10

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 v rámci OPPI

1. Údaje o zadavateli
Obchodní firma: ARBYD CZ s.r.o.
Sídlo: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov
IČ: 26339269
DIČ: CZ26339269

2. Předmět výběrového řízení
Firma ARBYD CZ s.r.o. vyhlašuje výběrové řízenína dodavatele CAD/CAM sys-
tému a systému pro řízení výroby čárovými kódy v rámci projektu »CAD/CAM
systém a čárové kódy«. Předmětem výběrového řízení je dodávka a instalace
CAD/CAM systému a systému pro řízení výroby čárovými kódy vč. dodávky po-
stprocesorů ke každému CNC stroji zadavatele a zajištění potřebného proškole-
ní uživatelů a pětileté maintenance. V ceně zakázky je i dodávka HW nutného
pro bezproblémové fungování systému (čtečky a tiskárny čárových kódů). Mís-
tem plnění a realizace je objekt firmy ARBYD CZ s.r.o. v Chotíkově.

3. Hodnocení nabídek
Hodnotit se budou pouze nabídky splňující zadávací podmínky stanovené v za-
dávací dokumentaci pro toto výběrové řízení.Základním kritériem pro hodnocení
nabídek je nejnižší nabídková cena. Vybrána bude nabídka s nejnižší nabídko-
vou cenou.

4. Zadávací dokumentace
Další podklady a informace pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazečů a způsob jejich doložení, podrobný popis způsobu hod-
nocení a hodnoticí kritéria jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadávací do-
kumentaci si lze vyžádat v pracovní dny od 9 do 14 hodin u paní Aleny Mudrové,
tel. 377 958 019, e-mail mudrova@arbyd.cz.

5. Lhůta a místo podání nabídek
Soutěžní lhůta pro podávání nabídek začíná dnem následujícímpo vyhlášení vý-
běrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 25.3.2010, a končí dne 26.4.2010
v 10.00 hod. Nabídky je možné podávat osobně na adrese sídla zadavatele
v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Uchazeči mohou poslat nabídku
rovněž doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele tak, aby byla do konce
stanovené lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Nabídky se podávají
v českém jazyce. Přijímány budou pouze nabídky v uzavřené obálce opatřené
štítkems textem »NEOTEVÍRAT! výběrové řízení– CAD/CAM a čárové kódy«.

6. Ostatní
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízenínení veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených
v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel je oprávněn
odmítnout všechny předložené nabídky. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolu-
působit při výkonu finanční kontroly.

347464-12/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

Zadavatel: ARA – továrna na nábytek, a.s.
Sídlo: Konárovice 300, okres Kolín, PSČ 281 25
IČ: 26433885, DIČ: CZ26433885

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7085

vyhlašuje výběrové řízení na dodávku, jejíž spolufinancování chce zajistit
s pomocí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – ICT v podni-
cích, Výzva II, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Předmětem výběrového řízení je dodávka a implementace nového systému a in-
tegrace ekonomicko-hospodářských agend do nového systému. Stávající databá-
ze bude nahrazena vícevrstvou technologií – ERP systémem se zaměřením
na výrobní sféru. Z důvodu vysoké specifičnosti provozu (např. kusová výroba,
specifický způsob výroby, pohyb materiálu apod.) bude systém dodavatelem dále
upraven, a to dle daných specifik. Dodané řešení musí umožnit konsolidaci dat i z ji-
ných systémů, a to pomocí ověřeného formátu dat. Řešení musí dále umožňovat
správu těchto připojení na uživatelské úrovni a zabezpečit tak úpravy a změny
v průběhu užívání systému dle skutečných potřeb a zjištění. Dodané řešení musí
splňovat nároky normy ISO 9001:2000 či ISO 9001:2008 na vývoj produktu. Řešení
musí dále obsahovat správu přístupových rolí. Následná technická podpora bude
zaměřena na legislativní změny vyžadující změnu systému, dále zadavatelem
požadované uživatelské úpravy systému.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, sta-
novené kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způ-
sob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v Zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky
na následujícím kontaktu:

Adresa: ARA – továrna na nábytek, a.s.
kontaktní osoba pro zaslání zadávací dokumentace:
Klára Sehnalová
E-mail: sehnalova@arakolin.cz
Tel.: +420 321 737 161
Fax: +420 321 766 142

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek.

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícímpo dni vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí 23.4.2010. Rozhodujícím termí-
nem podání nabídky je datum a hodina přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v pří-
padech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a výběrové ří-
zení zrušit bez výběru dodavatele.

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

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

347459-12/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

Zadavatel: ARA – továrna na nábytek, a.s.
Sídlo: Konárovice 300, okres Kolín, PSČ 281 25
IČ: 26433885, DIČ: CZ26433885

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7085

oznamuje, že výběrové řízení, jehož zahájení bylo zveřejněno v Obchodním
věstníku 9/10, značka č. 346339-09/10, 3.3.2010 ve 12.00 hod., bylo zrušeno
bez výběru dodavatele.

347460-12/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení na stavební práce
projektu v rámci OPPI – NEMOVITOSTI

Název zakázky: Stavební úpravy stáčírny vody Deštná

Zadavatel: TISELF s.r.o.
K Horoměřicům 1184
160 00 Praha
IČ: 26507374
DIČ: CZ26507374

vyhlašuje zadávací řízení na předmět zakázky:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stáčírny vody Deštná. Jedná se o zakáz-
ku na stavební práce s předpokládanou hodnotou 4 300 000 Kč včetně DPH. Bližší
specifikace bude uvedena v zadávací dokumentaci.

Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci na CD nebo v papírové podobě, obsahující podrobné pod-
klady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační před-
poklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení
nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií, je možné si vyžádat písemně, telefonicky
nebo elektronicky na adrese zadavatele viz výše a kontaktech dále. Informaci o zá-
měru vyzvednout si zadávací dokumentaci zašle uchazeč formou e-mailu na adre-
su kontaktní osoby paní Liudmily Trubnikovové trubnikov@seznam.cz nebo
kontaktujte na mobilním čísle 777 760 252.

Lhůta pro doručení nabídek:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícímpo dni vyhlášení
zadávacího řízení v Obchodním věstníku, tj. 25.3.2010, a končí dnem 26.4.2010
v 10.00 hod. Nabídky pro toto zadávací řízení musí být doručeny osobě zastupující
zadavatele nejpozději v tomto termínu, na adresu: TISELF s.r.o., K Horoměřicům
1184, 160 00 Praha. Bližší informace pro zpracování nabídek jsou uvedeny v zadá-
vací dokumentaci. Výše uvedená adresa je místem pro podání nabídek uchazečů,
přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

Další informace:
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI –
NEMOVITOSTI a zadávací řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr
dodavatelů – OPPI. 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 veřej-
ných zakázkách, nebo v případech uvedených v zadávací dokumentaci. V souladu
s ustanovením § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

347450-12/10

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI OPPI

Stavební společnost

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R. O.
se sídlem Chomutov, Černovická 4264, PSČ 430 03
IČ: 44567022

Kontaktní osoba: Ing. Jan Galuzska
Mobil: 777 760 302/Tel.: 415 710 372
E-mail: galuzska@vodohospoda.cz

vyhlašuje výběrové řízení

na rekonstrukci a vybavení školicího centra zadavatele
– stavební společnosti, v Žatci, v rámci projektu s názvem

»Školicí centrum firmy« (dále jen »zakázka«)

I. Informace o zakázce
(i) Druh

Zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 7.632.293,- Kč bez DPH
Zadavatel není ani veřejným, dotovaným ani jiným zadavatelem podle záko-
na o veřejných zakázkách, zakázka tedy nepodléhá režimu tohoto zákona.

(ii) Předmět
Rekonstrukce a vybavení školicího střediska zadavatele – objektu čp. 600
stojícího na parcele st. 568/2, katastrální území Žatec

II. 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.

III. Zadávací dokumentace – podmínky poskytnutí
Zadávací dokumentace je k dispozici:

(i) Osobně v sídle zadavatele. Zadávací dokumentace bude předána po uhra-
zení nákladů spojených s jejím kopírováníma s úschovou ve výši 20.000,- Kč
(plus 20 % DPH), tj. celkem 24.000,- Kč na níže uvedený účet. Osobní vy-
zvednutí je možné v termínu stanoveném po dohodě se zadavatelem dle
ustanovení specifikovaných níže v tomto bodu.

(ii)Poštou prostřednictvím poštovního přepravce na adresu uvedenou v žádosti
o poskytnutí zadávací dokumentace, po předchozí úhradě nákladů spojených
s kopírováním a úschovou ve výši 20.000,- Kč (plus 20% DPH), tj. celkem
24.000,- Kč na níže uvedený účet.

Náklady za vyhotovení kopie a za úschovu zadávací dokumentace je dodava-
tel povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet číslo:
356840481/0100. Jako variabilní symbol bude uvedeno identifikační číslo do-
davatele a zpráva pro příjemce bude obsahovat údaj »VZ Školicí centrum fir-
my«. Náklady spojené s pořízením kopie zadávací dokumentace a náklady
za její úschovu jsou nevratné.

Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elek-
tronicky na kontaktech zadavatele uvedených výše. Zadávací dokumentaci je
zadavatel povinen předat dodavateli ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne
následujícího po dni, kdy si dodavatel vyžádal u zadavatele zadávací doku-
mentaci a uhradil výše uvedené náklady, a to podle toho, který den nastane
později. Za den vyžádání zadávací dokumentace se považuje den, kdy bude
zadavateli doručena žádost o vydání zadávací dokumentace. Za den uhraze-
ní nákladů za vyhotovení kopie a za úschovu se považuje den, kdy bude část-
ka 24.000,- Kč připsána na účet zadavatele specifikovaný výše v tomto bodu
zadávací dokumentace.

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového (zadávacího) řízení v Obchodním věstníku a končí dne 23.4.2010.
Výše uvedená adresa sídla zadavatele je zároveň místem pro podání nabídek
dodavatelů, přičemž rozhodujícíje datum přijetí nabídky,nikoliv datum odeslání.

V. Práva a prohlášení zadavatele
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízenínení veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
ve všech případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

VI. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybra-
ný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

Oznámení o výsledku výběrového řízení k plnění veřejné
zakázky vyhlášené v Obchodním věstníku č. 42/2008

dne 15.10. 2008

na dodávku CNC tříosého frézovacího centra. zn. 319621

Identifikační údaje zadavatele:

Název: STROJFERR, s.r.o.
Sídlo: Křižíkova 1377, Frýdek-Místek, PSČ 738 05
IČ: 25281593
Zastoupená: PhDr. Janem Melotíkem, jednatelem

Název veřejné zakázky: Dodávka CNC tříosého frézovacího centra

Na základě rozhodnutí komise pro vyhodnocení výběrového řízení byla stanovena
jako vítězná firma:

TAJMAC-ZPS, a.s.,
se sídlem Zlín-Malenovice, třída 3. května 1180, PSČ 764 87,
IČ: 26215578,

jejíž nabídka byla vyhodnocena zasedáním komise dne 28.11.2008 jako nejvýhod-
nější.

347448-12/10

Oznámení o vyhlášení výběrového
řízení v rámci Operačního

programu Podnikání a inovace

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V RÁMCI OPPI

1. Firma: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
Sídlo: Padochovská 31, 664 12 Oslavany, IČ: 49444531, DIČ: CZ 49444531

vyhlašuje výběrové řízení
na dodavatele stavby pod názvem:

Rekonstrukce výrobního areálu společnosti
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. – 3. část

2. Zadávací dokumentace v elektronické podobě bude zájemcům zaslána formou
e-mailu. Žádost o zaslání zadávací dokumentace zašle uchazeč na adresu
st-os@st-os.cz nebo si vyžádá na tel. čísle 608 111 782 – ing. Kudláček, případ-
ně 739 566 682 – ing. Polnický.

3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
hodnocení nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení zadávacího říze-
ní v Obchodním věstníku a na stránkách Centrální adresy /Ostatní nabídky,
tj. 24.3.2010, a končí dnem 5. 5.2010 v 9.00 hodin.

5. Zadavatel prohlašuje, že toto zadávací řízenínení veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to
i bez uvedení důvodu.

6. Dle § 2e zákona č. 320/ 201 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybra-
ný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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