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V Ostravě dne 28. června 2010 
 
 
 
Věc: Tisk podpůrných opor pro zajištění klíčových aktivit projektu- 
CZ.1.07/2.3.00/09.0150 
 
Vážená paní / vážený pane,  

  dovolujeme si Vás požádat o účast ve výběrovém řízení na realizaci služby malého 
rozsahu–Tisk podpůrných opor pro zajištění klíčových aktivit projektu- 
CZ.1.07/2.3.00/09.0150 pro projekt řešený s podporou ESF. VŠB-TUO je zadavatelem 
veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Z pohledu poskytovatele dotací je příjemcem VŠB-TUO, nikoliv řešitel, a z tohoto 
titulu vyplývá povinnost řešitelů respektovat tuto legislativu.  

 
Jedná se o tyto projekt: 

 Název projektu: Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků 
a studentů technických vysokých škol v oblasti 
dopravy a nových dopravních technologií 

 
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0150 
 
 

Podrobné podmínky jsou obsahem Výzvy k podání nabídek včetně podrobné 
specifikace předmětu veřejné zakázky. Dovolujeme si Vás upozornit, že se jedná o 
nezávislé výběrové řízení a proto je nutné zpracovanou nabídku odevzdat v zapečetěné obálce 
(podrobnosti viz. Výzva k podání nabídek). Postup během tohoto výběrového řízení je 
realizován písemnou formou. 
 

Počátek lhůty pro podání nabídek: 30.6.2010 

Termín odevzdání nabídek je do 19.7.2010 do 13:00 hod.  

Místo dodání: Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené obálce na adresu: 
 
Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava 
Fakulta strojní, Institut dopravy 
doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 
17. listopadu 15/2172 
Ostrava-Poruba, 708 33 
 

Osobní doručení nabídky je možné kdykoliv během lhůty pro podávání nabídek na stejné 
adrese, ale pouze po předchozí telefonické dohodě na tel. číslo 737 808397. 
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Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli odeslání. 

 
Na zapečetěné obálce bude uvedena adresa, na kterou by bylo v případně možné zaslat 
vyrozumění, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, evidenční číslo 
zadávacího řízení: CZ.1.07/2.3.00/09.0150-tisk. Současně bude obálka opatřená nápisem: 

 
„NEOTVÍRAT–Výb ěrové řízení- Tisk podpůrných opor pro zajištění klíčových aktivit 
projektu- CZ.1.07/2.3.00/09.0150“ 

                                                                                                         
Děkujeme předem za Vaše nabídky a těšíme se na další spolupráci.  

 
S pozdravem 

 

 

 

 

doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 
     manažer projektu 

 


