OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY
V RÁMCI OPPI
1. Firma: Schwan-STABILO ČR, s.r.o.
Sídlo: Tovární 7, 381 01 Český Krumlov
IČ: 45280746
ruší výběrové řízení na stavební práce na objektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. v
rámci projektu „Vývoj psacích potřeb“ zveřejněné v Obchodním věstníku dne 21.4.2010
pod značkou 348689-16/10 dle § 84 odst. 2 e) zákona č 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách,
a vyhlašuje nové výběrové řízení na stavební práce na objektu firmy Schwan-STABILO
ČR, s.r.o. v rámci projektu „Vývoj psacích potřeb“.
Předmětem zakázky je stavební úprava výrobní budovy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. –
vestavba dílny vývoje psacích potřeb. Vestavěné prostory budou zahrnovat část
kancelářského zázemí a laboratorní část (40 m2) a část vývojovou (65 m2). Předmět
zakázky je dále popsán projektovou dokumentací, která je tištěnou přílohou zadávací
dokumentace. Předpokládaný termín zahájení stavby je do 14 kalendářních dní od uzavření
smlouvy, dokončení stavby bude provedeno nejpozději do 15.10.2010.
Předpokládaný finanční objem zakázky nepřesáhne 4.200.000,- Kč bez DPH.
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, telefonicky nebo elektronicky na
následujících kontaktech:
Adresa: Tovární 7, 381 01 Český Krumlov
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kottová
E- mail: jitka.kottova@stabilo.com
Tel.: 380 765 104
Fax: 380 765 101
Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat osobně v sídle zadavatele po celou dobu
soutěže, vždy od 8.00 do 14.00 hod. Projektovou dokumentaci je oprávněn převzít
statutární zástupce uchazeče, popř. jím zplnomocněná osoba.
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je
datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 21.6.2010.
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 zakázkách.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

