OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma:
Sídlo:
IČ:

AMF Reece CR, s.r.o.
Tovární 837, 798 11 Prostějov - Vrahovice
48533106

Vyhlašuje výběrové řízení na předmět:
„Realizace Školicího střediska spol. AMF Reece CR, s.r.o.“
Jedná se o zakázku na dodávku služeb a dodávek spojených s vybudováním školicího střediska.
Předmětem zakázky jsou tyto práce: montáž a dodávka oken, zednické a stavební práce – sanační a
omítkářské práce, izolatérské, zámečnické a elektro práce. Případně jiné práce spojené se
zateplováním a regeneraci budov.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění jednotlivých variant vymezení předmětu plnění.
Místem plnění je areál zadavatele na adrese: Tovární 837, 798 11 Prostějov - Vrahovice.

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek 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:
Tovární 837, 798 11 Prostějov - Vrahovice
Kontaktní osoba:
Ing. Igor Komloš
E- mail:
ikomlos@amfreece.cz
Tel.:
+420 777 741 909
Fax:
+420 582 309 211
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je
datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení
v Obchodním věstníku a končí dne 1.12.2010 v 9.00 hodin.
5. Zadavatel 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 z jakéhokoliv
důvodu, i bez uvedení důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným
uchazečem.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Uchazeč je vázán svou nabídkou minimálně po dobu 90 dní po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

