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EVROPSKÁ UNIE
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

1. Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Sídlo: Nádražní 214, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 00152552

Vyhlašuje výběrové řízení

Na dodávku superfinišovacího stroje k finálnímu dokončení oběžné dráhy
válečkových ložiskových dílů po broušení. Jedná se o dva stroje
pro superfinišování vnitřních a vnějších kroužků.

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 15,0 mil. Kč.

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 vyžádat písemně, telefonicky nebo elektro-
nicky na následujících kontaktech:

Adresa: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Nádražní214, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kontaktní osoba: Seidl Jiří, vedoucí technického úseku
E-mail: jseidl@zklas.cz
Tel.: +420 474 359 321
Fax: +420 474 375 864

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

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 1.11.2013.

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.

OV437038-131001

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

1. Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Sídlo: Nádražní 214, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 00152552

Vyhlašuje výběrové řízení

Na dodávku zápichové brusky s oscilací brusného kotouče pro broušení
otvorů vnitřního kroužku.

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 9,0 mil. Kč.

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 vyžádat písemně, telefonicky nebo elektro-
nicky na následujících kontaktech:

Adresa: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Nádražní214, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kontaktní osoba: Seidl Jiří, vedoucí technického úseku
E-mail: jseidl@zklas.cz
Tel.: +420 474 359 321
Fax: +420 474 375 864

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

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 1.11.2013.

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.

OV437039-131001

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

1. Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Sídlo: Nádražní 214, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 00152552

Vyhlašuje výběrové řízení

Na dodávku speciální zápichové brusky pro broušení oběžných drah vnitř-
ního kroužku.

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 9,0 mil. Kč.

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 vyžádat písemně, telefonicky nebo elektro-
nicky na následujících kontaktech:

Adresa: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Nádražní214, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kontaktní osoba: Seidl Jiří, vedoucí technického úseku
E-mail: jseidl@zklas.cz
Tel.: +420 474 359 321
Fax: +420 474 375 864

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

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 1.11.2013.

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.

OV437040-131001

EVROPSKÁ UNIE
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EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

1. Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Sídlo: Nádražní 214, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 00152552

Vyhlašuje výběrové řízení

Na dodávku speciální zápichové brusky pro broušení oběžných drah vněj-
šího kroužku.

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 9,0 mil. Kč.

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 vyžádat písemně, telefonicky nebo elektro-
nicky na následujících kontaktech:

Adresa: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Nádražní214, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kontaktní osoba: Seidl Jiří, vedoucí technického úseku
E-mail: jseidl@zklas.cz
Tel.: +420 474 359 321
Fax: +420 474 375 864

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

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 1.11.2013.

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.

OV437041-131001

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

1. Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Sídlo: Nádražní 214, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 00152552

Vyhlašuje výběrové řízení

Na dodávku dvou vřetenového CNC soustruhu.

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 7,0 mil. Kč.

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 vyžádat písemně, telefonicky nebo elektro-
nicky na následujících kontaktech:

Adresa: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Nádražní214, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kontaktní osoba: Seidl Jiří, vedoucí technického úseku
E-mail: jseidl@zklas.cz
Tel.: +420 474 359 321
Fax: +420 474 375 864

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

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.

6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 1.11.2013.

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.

OV437042-131001

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

1. Identifikační údaje zadavatele:

Firma: KNOMI, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Praha 4-Háje, Prašná 10, PSČ 149 00

IČ: 46713603

Vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele v rámci projektů z programu OPPI
– Potenciál s názvem »CNC stroje, podavače a elektroinstalační materiál«.

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka 3 CNC soustruhů a poda-
vačů včetně elektroinstalačního materiálu pro modernizaci a inovaci více-
vřetenových automatů.

Předpokládaná hodnota zakázky je 13.000.000,- Kč bez DPH. Detailní popis
předmětu plnění je v zadávací dokumentaci.

Zadávacídokumentace je k vyžádánína níže uvedené adrese, e-mailu či telefonu:
Název: WebSport & Consulting service s.r.o.
Adresa: Boskovice, Dr. Svěráka 13, PSČ 680 01
Kontaktní osoba za zadavatele pro výběrové řízení: Mgr. Martin Budiš
E-mail: budis@sport-tex.cz
Tel.: +420 775 337 535

Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně elektronickou formou
na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o zaslání zadávací dokumentace. Za-
dávací dokumentace se vydává v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů prog-
ramu OPPI po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek uchazečů. Výše
uvedená adresa je i místem pro podání nabídek.

2. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 2. 10. 2013, a končí dne 4. 11. 2013
ve 12 hodin, přičemž rozhodujícíje datum přijetí nabídky,nikoliv datum odeslání.

3. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.

4. Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI, a toto
výběrové řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů programu OPPI.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená
povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný
zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému zhotoviteli
k plnění určité věci či práva.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Boskovicích dne 27.9.2013
Mgr. Martin Budiš

za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností

OV437048-131001

Oznámení

Představenstva společnosti

AGRO-TEX a.s.
se sídlem Bor 644, PSČ 348 02, IČ: 49196260

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 355

oznamuje akcionářům společnosti AGRO-TEX a.s.,
že dne 14.5.2013 rozhodla valná hromada společnosti AGRO-TEX a.s.

• o změně formy 204 816 kmenových akcií společnosti v nominální hodnotě
103,- Kč z akcií znějící na majitele na akcie znějící na jméno

Změna formy akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23.5.2013
• dále tato valná hromada svým rozhodnutím omezila převoditelnost akcií

společnosti tak, že převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem předsta-
venstva společnosti.

Omezení převoditelnosti akcií na jméno bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne
23.5.2013.

Představenstvo společnosti AGRO-TEX a.s.

OV437010-131001

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PODOBY LISTINNÝCH
AKCIÍ NA MAJITELE NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE NA MAJITELE

A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ HROMADNÝCH LISTIN NAHRAZUJÍCÍCH
JEDNOTLIVÉ LISTINNÉ AKCIE NA MAJITELE

Představenstvo akciové společnosti

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01
IČ: 46356967

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377

(dále jen »Společnost«)

oznamuje akcionářům, že

– řádná valná hromada Společnosti, konaná dne 24. června 2013, schválila
s účinností od 1. října 2013 změnu podoby 49 529 ks kmenových akcií Společ-
nosti na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč z akcií v listinné
podobě na akcie v zaknihované podobě;

– v souvislosti s rozhodnutím řádné valné hromady Společnosti o změně podoby
49 529 ks kmenových akcií Společnosti na majitele z akcií v listinné podobě
na akcie v zaknihované podobě stanovilo lhůtu pro odevzdání hromadných lis-
tin nahrazujících jednotlivé listinné akcie na majitele na období od 1. 10. 2013
do 30. 11. 2013. Vlastníci hromadných listin nahrazujících jednotlivé listinné
akcie Společnosti na majitele je v této lhůtě mohou odevzdat v pracovních
dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 15.00 hodin nebo v jiných termínech
po předchozí telefonické domluvě na čísle 327 588 346 v sídle společnosti
ADMINISTER, spol. s r.o. na adrese Husova 109, Kutná Hora, PSČ 284 01. Při
odevzdání hromadné listiny se prokážou platným průkazem totožnosti (statu-
tární orgán právnické osoby navíc doklady, které prokazují oprávnění dané
osoby jednat jménem právnické osoby, zmocněnci vlastníků vedle výše uvede-
ného i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele) a sdělí číslo svého
majetkového účtu vedeného v centrálním depozitáři cenných papírů spravova-
ného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře cenných papírů,
na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář, vlastník
listinné akcie na majitele číslo majetkového účtu do konce stanovené lhůty,
budou jeho listinné akcie považovány za neodevzdané. Představenstvo
Společnosti současně akcionářům připomíná, že centrální depozitář nezapisu-
je akcie na účty v tzv. nezařazené evidenci, tj. na účty, které nejsou spravová-
ny některým z účastníků centrálního depozitáře [pro jejich seznam viz
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku]). Představenstvo Spo-
lečnosti upozorňuje, že neodevzdají-li akcionáři hromadné listiny nahrazující
jednotlivé listinné akcie na majitele nebo nesdělí-li čísla majetkových účtů,
na které mají být zaknihované akcie zaevidovány ani v dodatečně lhůtě, která
bude pro tyto účely vyhlášena, prohlásí Společnost neodevzdané listinné akcie
na majitele za neplatné a zaknihované akcie, které nahradí tyto zneplatněné
akcie, prodá prostřednictvím obchodníka s cennými papíry v dražbě a výtěžek
z dražby po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií
za neplatné a jejich prodejem vyplatí osobě, jejíž akcie byly prohlášeny za ne-
platné nebo jej uloží do úřední úschovy. Veškeré informace k tomuto procesu
Vám budou poskytnuty na telefonní lince 327 588 346 nebo prostřednictvím
e-mailové adresy akcie@administer.cz

OV437046-131001


