
   
   

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI 

1. Firma:  TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. 

Sídlo:  Rýmařov - Janovice, Opavská 169/12, PSČ 793 42 

IČ:  25824449 

Vyhlašuje výběrové řízení s názvem: 

„Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. – Stohová ruční řezačka 
papíru, profesionální tiskárna a gravírovací CNC plotter“ 
na dodávku následujícího technologického vybavení: 

„popis předmětu výběrového řízení“ 
 
C.1 Stohová ruční řezačka papíru včetně podstavce  

K formátování malonákladových tisků.  
Parametry: 
Délka řezu min. 475 mm 
Minimální výše řezacího stohu 70 mm 
Velmi kvalitní nůž  
Nosič nože musí být z oceli.  
 

C.2 Tiskárna 
profesionální grafická barevná tiskárna určena do prostředí zvýšených nároků na 
kvalitu tisku, správu barev a produktivitu.  
Parametry: 
Rychlost tisku: Min. 45 str./minutu barevně a min. 45 str./minutu černobíle.  
Min. uživatelské formáty: 88x99mm až 320 x 1219mm 
Rozlišení min.: Rozšířené 1200x2400s1 dpi, fotografický režim 600x600x8dpi, 
standartní 1200x600x1dpi 
Profesionální finišer s děrováním, sešíváním a vazbou V1, stohování 1.500 listů. 

 
C.3 Gravírovací CNC plotter 

Parametry: 
Min. pracovní plocha: 483x305 mm 
Min. hloubka zanoření: 110 mm 
 

2. Předpokládaná hodnota zakázky:  
 
C.1      70.000,- Kč bez DPH 
C.2     200.000,- Kč bez DPH 
C.3 1.025.000,- Kč bez DPH 
 
Předpokládaná hodnota celkem 1.295.000,- Kč bez DPH 
 

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. 



   
4. Zadávací dokumentaci je možné si zdarma a neomezeně stáhnout na internetových 

stránkách zadavatele na internetovém odkaze http://www.turisticke-znamky.cz/ 
v oddíle „VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ“ 
 
Uchazeč může podat svou přihlášku do tohoto výběrového řízení písemně na e mail: 
mppv76@gmail.com, kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: 
Miroslav Pros, tel: +420 605423423, email: mppv76@gmail.com. 
Uchazeč uvede ve své přihlášce název veřejné zakázky a veškeré identifikační údaje: 
Název, Sídlo, Korespondenční adresu, Kontaktní osobu, email na kontaktní osobu, 
telefonní číslo na kontaktní osobu. 

 
Níže uvedená adresa je místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující 
je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. 
 

Adresa:  Miroslav Pros 

Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Kontaktní osoba: Miroslav Pros 

E- mail:  mppv76@gmail.com 

Tel.:   +420 605423423 

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce nebo slovenském jazyce. 

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení 
výběrového řízení v Obchodním věstníku 06/10/2014 a končí dne 07/11/2014 do 
12:00 hod. 

Nabídky se průběžně přijímají každý pracovní den vždy od 08:00 do 12:00 hod. 

7. 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. 

8. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

9. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

……………………………………………… v Rýmařově – Janovicích dne 02/10/2014 
Podpis osoby pověřené 
Miroslav Pros  
Česká 1108/18 
700 30 Ostrava – Zábřeh 
Tel: +420 605423423 
Email: mppv76@gmail.com 
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