
  	  

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI 

 

V souladu s pravidly pro výběr dodavatelů, který je přílohou Páteřního manuálu Operačního 
programu Podnikání a inovace si Vás dovolujeme oslovit a vyzvat Vás k podání nabídky v zakázce 
na dodávky v rámci projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně-technologický 
klastr“, který bude spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace, Klastry – Výzva 
II, Registrační číslo:  5.1 SPK02/026. 

 

a) identifikační údaje zadavatele 
Zadavatel: Bezpečnostně technologický klastr, o. s., se sídlem: Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava, 
IČ: 22873643 

b) informace o druhu a předmětu výběrového řízení 

Předmětem této zakázky na dodávky zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů číslo vydání 9, 
aktualizace 0 - přílohy Páteřního manuálu OPPI pod označením „Dovybavení zkušebním zařízením v 
rámci projektu „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně-technologický klastr“" je 
dodávka dvou zkušebních zařízení na testování životnosti zámků – zkušební křídlo a zkušební 
stolice závorového uzlu. 

Podrobné zadání předmětu zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci. 

c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 980.000,-- Kč bez DPH 
 

 
d) lhůta a místo pro nabídky 

Lhůta pro podání nabídky je do 22.4.2014 do 10:00 hodin na adrese Bezpečnostně 
technologický klastr, o. s., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba, kancelář č. 
317, 3. patro. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.  
 

e) definice zadávacího řízení 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o zadávací řízení zadávané dle pravidel pro výběr dodavatelů, 
ustanovení zákona jsou použita podpůrně a v souladu s uvedenými pravidly OPPI. 
 

f) Jednací jazyk 
Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština. Nabídky budou podávány v češtině. 
 

g) Kontaktní osoba 

Ing. Robert Chlebiš, tel.: +420 734467089, email: zakazky@btklastr.cz. 

 

h) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
O zadávací dokumentaci je nutno písemně požádat (nejlépe e-mailem).  
Kontaktní osoba: Ing. Robert Chlebiš, tel.: +420 734467089, email: zakazky@btklastr.cz. 

 

V Ostravě dne 3.4.2014 
 
 
 
Ing. Robert Chlebiš 
výkonný manažer 


