
 

 

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek 
 

Číslo zakázky:  
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/1.0030 

Název projektu: 
Zlepšování podmínek výuky na SPŠ stavební pro zvyšování 

zájmu o stavařinu 

Název zakázky: 
Dodávka software a datového úložiště 

1. Dílčí dodávka softwarový balík jako sada nástrojů pro 

profesionální návrh a vývoj webů. Bitmapový grafický editor. 

Software pro editaci, střih a publikaci videa. 

Datum vyhlášení zakázky: 
15.4.2013 

Název/obchodní firma 

zadavatele: 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 

Pospíšilova tř. 787 

Název obchodní firma 

vybraného dodavatele: 
Zadávací řízení bylo zrušeno dle §84 odst.1 písmena a) příp. e). 

Sídlo dodavatele: -------------------------------------------------------------- 

Osoba oprávněná jednat 

jménem dodavatele: 
-------------------------------------------------------------- 

IČ dodavatele: -------------------------------------------------------------- 
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Název projektu: 
Zlepšování podmínek výuky na SPŠ stavební pro zvyšování 
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Dodávka software a datového úložiště 

2. Dílčí dodávka 5ks – Doplňující knihovny pro zpracování 

vizualizací. Software – renderovací engine.  
 

Datum vyhlášení zakázky: 
15.4.2013 

Název/obchodní firma 

zadavatele: 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 

Pospíšilova tř. 787 

Název obchodní firma 

vybraného dodavatele: 
Zadávací řízení bylo zrušeno dle §84 odst.1 písmena a) příp. e). 

Sídlo dodavatele: -------------------------------------------------------------- 

Osoba oprávněná jednat 

jménem dodavatele: 
-------------------------------------------------------------- 

IČ dodavatele: -------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

Číslo zakázky:  
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/1.0030 

Název projektu: 
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Dodávka software a datového úložiště 

3. Dílčí dodávka datové úložiště. 
 

Datum vyhlášení zakázky: 
15.4.2013 

Název/obchodní firma 

zadavatele: 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 

Pospíšilova tř. 787 

Název obchodní firma 

vybraného dodavatele: 
AutoCont CZ a.s. 

Sídlo dodavatele: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Osoba oprávněná jednat 

jménem dodavatele: 
Jaroslav Biolek 

IČ dodavatele: 47676795 

 

 

 

 

Vyplněný formulář zasílejte v případě individuálních projektů elektronicky na adresu 

cera@msmt.cz a v případě grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a 

v předmětu uveďte "Zadávací řízení". 

 

 

Jméno: Vlastimil  

Příjmení: Voříšek 

E-mail: vo@spsstavhk.cz 

Telefon: 603226792 
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