
 

Výsledek výběrového řízení 
 

Číslo veřejné zakázky: 
 

Název programu: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: 
CZ.1.07/1.2.21/02.0004 

Název projektu: 
Na cestě do života 

Název veřejné zakázky: 
Dodávka hardwarového a softwarového vybavení 

Datum vyhlášení výzvy 

k předkládání nabídek: 

20.9.2013 

Název/obchodní firma, 

sídlo a IČ zadavatele: 

Mateřská škola, základní škola a střední škola DANETA s.r.o., 

Nerudova 1180, 500 02  Hradec Králové, IČ: 25262165 

Název/obchodní firma 

vybraného dodavatele: 

Výběrové řízení bylo zrušeno.   

Sídlo dodavatele: 
 

IČ dodavatele: 
 

 

Další uchazeči, kteří 

předložili nabídky, dle 

dosaženého umístění 
1
  

Název/obchodní firma, sídlo a IČ dalších uchazečů:
2
 

pořadí č. 2
3
 

 

pořadí č. 3  
 

 

                                                 
1
 Doplňte řádky dle počtu podaných nabídek. 

2
 V případě zrušeného výběrového řízení se tabulka nevyplňuje. 

3
 V případě, že byla nabídka vyloučena, uveďte místo pořadí text „nabídka vyloučena“.  



 

 

 

Kontaktní osoba příjemce pro případ potřeby doplnění formuláře před jeho uveřejněním na 

www.msmt.cz/ www ZS. 

 

Jméno: Sofie  

Příjmení: Laskavá 

E-mail: sofie.laskava@daneta.cz 

Telefon: 495 534 541 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Níže jsou uvedeny informace ke zveřejnění (před odesláním formuláře ke zveřejnění prosím 

odstraňte): 

 

Přílohou zaslaného formuláře je Zápis/Protokol o hodnocení nabídek, (pokud povinnost 

zveřejnit tento dokument vyplývá z Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK).  

 

Výsledek výzvy k podání nabídek bude na www.msmt.cz  / www ZS uveřejněn nejpozději do 

3 pracovních dnů ode dne obdržení.  

 

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". 

 

 

Kontakty ZS 

 

Kraj WWW stránky Emailová adresa 

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz 

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz putikova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Karlovarský 
http://www.kr-

karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/ 

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 

jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz. 

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz 

Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz 

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz 

Moravskoslezský www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk m.hruby@kr-olomoucky.cz 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
mailto:cera@msmt.cz
http://opvk.kraj-jihocesky.cz/
mailto:opvk@kraj-jihocesky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:putikova.eva@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/
mailto:linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
mailto:jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.
http://www.vysocina-finance.cz/
mailto:zakazky.opvk@kr-vysocina.cz
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
mailto:phnatova@kr-kralovehradecky.cz
http://www.kraj-lbc.cz/
mailto:opvk@kraj-lbc.cz
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/
mailto:opvk@kr-moravskoslezsky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz/opvk
mailto:m.hruby@kr-olomoucky.cz


 

Pardubický www.pardubickykraj.cz 
iva.sochurkova@pardubickykraj.cz 

eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz barbora.horackova@plzensky-kraj.cz  

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ trnka@kr-s.cz 

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 

Zlínský www.kr-zlinsky.cz opvk@kr-zlinsky.cz 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/
mailto:iva.sochurkova@pardubickykraj.cz
mailto:eva.izakova@pardubickykraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz/
mailto:barbora.horackova@plzensky-kraj.czm
http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/
mailto:trnka@kr-s.cz
http://opvk.kr-ustecky.cz/
mailto:opvk@kr-ustecky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz/
mailto:opvk@kr-zlinsky.cz

