Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)/
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva) 1
Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu, ze
kterého je zakázka hrazena

Oblast intervence

Integrovaný operační program
3.1 Služby v oblasti sociální integrace/
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti2

Aktivita:

c)

Jedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb.?

Ano

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.1.02/08.08135

Název výběrového/zadávacího řízení:

Nákup udícího zařízení

Název projektu:

Sociální
integrace
a
společnosti Tim-Czech s.r.o.

Identifikační údaje zadavatele3

Tim-Czech s.r.o., Bořivojova 1771 /, 413
01 Roudnice nad Labem, IČ 26761238,
DIČ CZ26761238

Telefon:

Marina Lyakhovets, tel. 774346180

Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, funkce/telefon/e-mail:
(pokud nejsou shodné)

Marina
Lyakhovets,
jednatelka
společnosti, lyakhovets@seznam.cz

Kontaktní osoba: telefon a e-mail:

1

Nehodící škrtněte (smažte)

2

Nehodící škrtněte (smažte)

3

rozšiřování

Zdeněk Pařízek, projektový manažer,
702 062 230, parizek@granty-dotace.cz

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

Dodávka

Stručný popis předmětu zakázky:
(max. odstavec)

Předmětem veřejné zakázky je realizace
části projektu „Sociální integrace a
rozšiřování společnosti Tim-Czech s.r.o.“
spočívající v dodávce udícího zařízení
včetně dopravy, instalace, zprovoznění a
zaškolení obsluhy.

Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:

1.500.000,-

Datum zveřejnění:

24. května 2013

Lhůta pro podání nabídek trvá do:

12. června 2013

Místo pro podání nabídky

Tim-Czech s.r.o., Bořivojova 1771 /, 413
01 Roudnice nad Labem

Kritéria hodnocení:

Hodnotícím kritériem je nabídková cena.
Nejvhodnější
nabídkou
je
nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou

Jazyk, v němž musí být nabídka
podána

český jazyk

Forma nabídky

Listinná,
podepsaná
oprávněnou
osobou - požadavek na současné
podání nabídky na médiu se nevylučuje

Předpokládaná lhůta dodání/časový
harmonogram plnění/doba trvání
zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky se
předpokládá bez odkladu po uzavření
smlouvy a ukončení nejpozději do 10
týdnů ode dne uzavření smlouvy.

Informace o možnosti zrušení řízení

Zadavatel má možnost zrušit VŘ

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o tom, kde
je možné získat kompletní zadávací
dokumentaci)
Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných
zakázkách:

Kompletní zadávací dokumentaci je
možné
si
vyžádat
u
zadavatele
výběrového řízení – Tim-Czech s.r.o.,
(pouze pokud je relevantní)

