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OZNÁMENÍ / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ / VÝZVA

OZNÁMENÍ
o uložení projektu fúze společností
MNA MANAGEMENT, s.r.o. a Anvis AVT s.r.o.
do sbírky listin obchodního rejstříku a
upozornění pro věřitele zúčastněných společností
Jednatelé společnosti MNA MANAGEMENT, s.r.o., se sídlem Vsetín, Benátky 904,
PSČ 755 01, IČ: 24778877, zapsané ke dni vyhotovení projektu fúze v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173561, a jednatelé společnosti Anvis AVT s.r.o., se sídlem Vsetín, Benátky 904, PSČ 755 01,
IČ: 62361678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13158, vyhotovili dne 28. června 2011 projekt fúze, který byl
uložen u obou zúčastněných společností do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a Krajským soudem v Ostravě. Tento projekt
fúze upravuje sloučení zanikající společnosti Anvis AVT s.r.o. s nástupnickou
společností MNA MANAGEMENT, s.r.o.
Současně jednatelé společností MNA MANAGEMENT, s.r.o. a Anvis AVT s.r.o.
upozorňují věřitele zúčastněných společností na jejich práva vyplývající z ustanovení § 35 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, v platném znění. Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své
pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se stal zápis fúze společností MNA
MANAGEMENT, s.r.o. a Anvis AVT s.r.o. do obchodního rejstříku účinným vůči
třetím osobám, a kteří nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou
požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku sloučení zhorší dobytnost jejich pohledávek. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku sloučení podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty ještě před zápisem sloučení do obchodního rejstříku. Pokud
v konkrétním případě nedojde k dohodě věřitele a zúčastněné společnosti o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na
druh a výši pohledávky. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, ani ti, kteří
se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž
pohledávky vznikly až po zápisu sloučení do obchodního rejstříku.
Jednatelé společnosti
MNA MANAGEMENT, s.r.o.

Jednatelé společnosti
Anvis AVT s.r.o.
401591-28/11
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Představenstvo společnosti Software602 a.s., IČ: 63078236, se sídlem: Praha 4,
Hornokrčská 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddílu B, vložce 3044 (dále jen »Společnost«), tímto vyzývá akcionáře
Společnosti, aby ve lhůtě do 31.12.2011 předložili akcie Společnosti za účelem
vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií po snížení základního kapitálu
Společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií na základě rozhodnutí řádné valné
hromady Společnosti konané dne 29.6.2010. Vyznačování nové jmenovité
hodnoty probíhá v sídle Společnosti v pracovních dnech. S ohledem na skutečnost,
že k vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií je zapotřebí podpisu členů představenstva Společnosti, žádáme akcionáře, aby si za účelem předložení akcií
Společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty předem sjednali termín schůzky
na tel. +420 222 011 215. Upozorňujeme akcionáře, že akcie, které nebudou
Společnosti v uvedené lhůtě předloženy za účelem vyznačení nové jmenovité
hodnoty, budou v souladu s ust. § 214 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášeny
za neplatné a toto rozhodnutí bude současně zveřejněno.
Představenstvo společnosti Software602 a.s.
401553-28/11
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

1. Firma: Dalkia Česká republika, a.s.
Sídlo: Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74
IČ:
45193410

a vyzývá dodavatele k podání nabídek na realizaci díla »Míchání biomasy v TPŘ«.
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené
a provozuschopné funkční dílo »Míchání biomasy v TPŘ«, které zahrnuje zejména:
– Analýzu současného stavu zavážky paliva do stávajícího hlubinného zásobníku
– Zpracování projektové realizační dokumentace pro technologickou část
(šnekové dopravníky) včetně části elektro a MaR
– Demoliční a demontážní práce (odstranění stávajících ploch, obrubníků,
demontáže 2 ks osvětlení)
– Přeložky osvětlení místní komunikace a vlečky včetně jejich napojení
– Rozšíření zpevněných ploch včetně dopravního značení
– Zatravnění ploch
– Dodávku a montáž šnekových dopravníků dle vypracované a odsouhlasené
realizační dokumentace
– Napojení šnekových dopravníků na rozvod elektrické energie a systém MaR
dle vypracované a odsouhlasené realizační dokumentace
– Zajištění veškerých stavebních dodávek a prací nutných k realizaci a dokončení celého díla v souladu s Projektovou dokumentací pro územní souhlas vypracovanou fy Energoprojekta Přerov, spol. s r.o. pod zak. číslem 01311-001
a v souladu se stanovisky vydanými orgány statní správy a účastníky řízení.
– Vybudování zařízení staveniště a jeho likvidaci po ukončení díla.
– Likvidaci veškerého odpadu prokazatelně v souladu s platnými ekologickými
předpisy až na místo jeho trvalého uložení.
– Zajištění bezpečnosti práce na předaném staveništi včetně požární bezpečnosti a ostrahy předaného staveniště.
– Pojištění díla až do doby jeho předání Objednavateli.
– Kontrola kvality u přímých výrobců i subdodavatelů zařízení, kontrola v průběhu
realizačních prací jak po stránce kvality materiálů, tak i kvality montážních prací.
– Vypracování projektu dohodnutých zkoušek díla a garančních zkoušek.
– Provedení garančních zkoušek díla.
– Zajištění dodavatelské dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 8 Návrhu SoD.
– Zaškolení pracovníků obsluhy a údržby Objednavatele.
– Vypracování dokumentace skutečného provedení díla včetně kompletní
výkresové dokumentace.
– Vytvoření databáze číselníkuKKS a databáze elektronické dokumentace Díla
v rozsahu dle Přílohy č. 13 Návrhu SoD a Metodiky KKS Dalkia.
Cílem díla je zajištění manipulace s biomasou v Závodě Teplárna Přerov, které
spočívá v rozšíření přístupových ploch pro vjezd velkokapacitních návěsů s biomasou přímo k zauhlovacím mřížím a osazení dvou šnekových dopravníků do
spodní části hlubinného zásobníku.

Společnost Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15,
703 84 Ostrava-Vítkovice, IČ: 60793201, vypisuje výběrové řízení na zakázku
»Revitalizace vybraných objektů Vítkovické nemocnice a.s.«. Předmětem
zakázky je revitalizace dvou pavilonů a budovy ředitelství Vítkovické nemocnice a.s. na základě uchazečem vyhotovené prováděcí dokumentace a následné provedení stavebních prací a dodávek související s předmětem projektu.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob, obchodní podmínky a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií
jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentaci si lze vyzvednout pouze osobně a za poplatek 5000 korun českých v sekretariátu společnosti
Vítkovická nemocnice a.s., po telefonické domluvě s pí Lenkou Švihelovou na
tel.: 595 633 051, na adrese: Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice,
v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin. Nabídky lze podávat ve lhůtě
začínající dnem po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končící
15. srpna 2011, a to pouze osobně na adrese Zalužanského 1192/15, 703 84
Ostrava-Vítkovice v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení
zrušit, a to bez udání důvodu. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.
401558-28/11

Firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:

WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek
Společnost s ručením omezeným
40525881/CZ40525881
Mgr. Kateřina Němcová, Tel.: +420 359 016 928
katerina.nemcova@witte-automotive.cz
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

2. Pověřená osoba:
Sancho Panza s.r.o.
V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary
Společnost s ručením omezeným
25207555/CZ25207555

vyhlašuje na základě Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace, program INOVACE výběrové řízení s názvem »Vstřikovací stroj
pro automatizaci a kontrolu kovových zálisků s příslušenstvím«.

Místo dodání: WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek
Předmět dodávky: Vstřikovací stroj pro automatizaci a kontrolu kovových zálisků
s příslušenstvím pro oblast činnosti výroby zámků a kování v automobilovém
průmyslu.
4. Zadávací dokumentace:

Vyhlašuje výběrové řízení

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

1. Zadavatel:

3. Místo a předmět dodávky:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V RÁMCI OPPI

OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

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.
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky
na následujících kontaktech: Sancho Panza s.r.o., V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy
Vary, Kontaktní osoba: Ing. Lenka Málková, e-mail: malkova@sanchopanza.cz,
tel.: +420 353 237 672, fax: +420 353 237 675.
5. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne16. 8. 2011 ve 12.00 hod.
Písemné nabídky musí být doručeny poštou, popř. osobně, na adresu společnosti
Sancho Panza s.r.o. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum jejího
odeslání.
6. Pozn.:
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Dle § 2e zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
401596-28/11

1. Zadavatel
EDAS s.r.o.
Zástupci: Tomáš Charvát, jednatel
Sídlo: Žďárského 196, 674 01 Kožichovice
IČ: 26925281
2. Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na pořízení technologie pro rozšíření výroby. Předmětem realizace projektu je pořízení nového a moderního strojního vybavení pro kovovýrobu. Konkrétně se jedná o technologie: hydraulické tabulové
nůžky 4100/10, hydraulický ohraňovací lis 4100/200 a hydraulická čtyřválcová
zakružovačka plechu 208. Zadavatel plánuje realizaci projektu ve 3 etapách.
3. 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 a jejích přílohách.
4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 3.950.000,- CZK
5. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na adrese organizátora výběrového řízení, společnosti IPI s.r.o.:
Adresa: Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoba: Jiří Novotný
E-mail: siborova@ipi.cz
Tel.: +420 773 879 824
Poplatek za poskytnutí kompletní zadávací dokumentace je stanoven na 500 Kč
bez DPH.
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek od uchazečů,
přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 15.8.2011 do 10.00 hodin.
7. 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. Dále si zadavatel vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.
8. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Za zadavatele
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Tomáš Charvát, jednatel
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
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1. Zadavatel:
Firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

Stavební výplně a.s.
Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
Společnost s ručením omezeným
14707748/CZ14707748
Petr Ott, Tel.: +420 355 328 030
reditel@stavebnivyplne.cz

1. Firma: STAPRO s. r. o.
Sídlo: Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
IČ:
13583531

2. Pověřená osoba:

Vyhlašuje Výběrové řízení na architektonický návrh
a realizaci vývojového a komunikačního frameworku
na platformě NIS StaproFONS

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.

Firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ/DIČ:

SANCHO PANZA, s.r.o.
V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary
Společnost s ručením omezeným
25207555/CZ25207555

3. Zadávací dokumentaci je možno si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:

vyhlašuje na základě Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace, program ICT v podnicích výběrové řízení s názvem »Implementace rozšiřujících modulů pro řízení výroby dřevěných oken – eurooken«.

– Architektonický návrh a vývoj frameworku (nástrojů) pro konfiguraci modulů NIS StaproFONS dle požadavků uživatelů při implementaci systému
na vybrané kliniky fakultního typu.

3. Místo a předmět dodávky:

– Architektonický návrh a vývoj importních, komunikačních a integračních
modulů NIS StaproFONS pro zajištění integrace řešení NIS StaproFONS
do informačního systému nemocnic fakultního typu.

Předmětem zakázky je:

Adresa:

Dalkia Česká republika, a.s.
Útvar významných projektů – Oddělení realizace projektů II
Olomouc, Tovární 44, PSČ 772 00
Kontaktní osoba: Martin Gaďourek
E-mail:
martin.gadourek@dalkia.cz
Tel.:
+420 724 373 482
Fax:
+420 585 229 701
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 15. srpna 2011 ve 12.00 hodin. Rozhodujícím termínem podání nabídky je datum a hodina přijetí nabídky,
nikoliv datum odeslání.
Adresa pro podání nabídky:

Místo dodání: Stavební výplně a.s., Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
Předmět dodávky: Předmětem výběrového řízení je nákup a instalace rozšiřujících modulů pro řízení výroby dřevěných oken – eurooken ve společnosti zadavatele výběrového řízení.
4. Zadávací dokumentace:
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.

Poštou
Dalkia Česká republika, a.s.
Útvar významných projektů, Oddělení realizace projektů II
Tovární 44
772 00 Olomouc

Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky
na následujících kontaktech: SANCHO PANZA, s.r.o., V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy
Vary, Kontaktní osoba: Ing. Lenka Málková, e-mail: malkova@sanchopanza.cz,
tel.: +420 353 237 672, fax: +420 353 237 675.

Osobně – Podatelna
Dalkia Česká republika, a.s.
Útvar významných projektů, Oddělení realizace projektů II
Tovární 44
772 00 Olomouc

5. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne16. 8. 2011 ve 12.00 hod.

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a výběrové řízení zrušit bez výběru dodavatele.

Písemné nabídky musí být doručeny poštou, popř. osobně, na adresu společnosti
Sancho Panza s.r.o. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum jejího
odeslání.
6. Pozn.:

Výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů
v rámci OPPI.

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Dle § 2e zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

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:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax:

STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Ing. Petr Jelínek
jelinek@stapro.cz
+420 467 003 106
+420 467 003 119

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek 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 15.8.2011.
5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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