OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA
ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů (dále také jako „PVD“)
k výběrovému řízení (dále také jako „VŘ“) s názvem:

ROZVOJ SPOLEČNOSTI X-MEDIA SERVIS S.R.O.
PROSTŘEDNICTVÍM NÁKUPU STROJŮ II.
1. Společnost:
se sídlem:
IČ | DIČ:

X - MEDIA servis s.r.o.
U Cementárny 1171/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice
27762297 | CZ27762297

vyhlašuje VŘ na dodávku a montáž balícího stroje k balení zboží. Bližší technická specifikace
předmětu VŘ je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
2. Předpokládaná hodnota VŘ:

50.000,- Kč bez DPH

3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazeče (dodavatele) a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria
hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
4. Kompletní zadávací dokumentace je poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem
na adrese profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27762297 a na
adrese koordinátora VŘ: https://www.ppe.cz/v2/GovTenderList.aspx?cid=ce9239a7-7a5642bc-b3c9-d315038497ea. Zadavatel nepožaduje úhradu za reprodukci zadávací
dokumentace.
5. Jednacím jazykem VŘ je jazyk český, nabídky proto budou rovněž předkládány v českém jazyce.
6. Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po dni uveřejnění tohoto oznámení
internetových stránkách zadavatele a končí dne 30/11/2015 do 09:00:00 hodin. Nabídky se
podávají výhradně elektronicky, a to ve lhůtě pro podání nabídky, prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem.
7. Společnost prohlašuje, že VŘ není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná
se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
8. Společnost si vyhrazuje právo VŘ zrušit.
9. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je vybraný dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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