
   
   

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI 
 

1. Firma: Klastr českých nábytkářů, družstvo 

 Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno 

 IČ: 27695077 

Vyhlašuje výběrové řízení na zpracování dvou studií:  

1. Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 
vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci ČR. 

 

2. Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – 
vyhledání firem a fyzických osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu 

 

- možnost dílčího plnění 
 

2. Předpokládaná hodnota zakázky:  
Studie: Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – vyhledání firem a 

fyzických osob z cílové skupiny v rámci ČR.                                      max. 800 000,- Kč bez DPH 
 

Studie:  Zmapování potenciálu vytvoření společného klastru nábytkářů ve Vietnamu – vyhledání firem a 
fyzických osob z cílové skupiny v rámci Vietnamu.                              max. 980 000,-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 vyžádat elektronicky na následujícím kontaktu: 
Adresa: Klastr českých nábytkářů, družstvo, Kozí 26/4, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba: Lucie Jurosz 
E- mail: info@furniturecluster.cz  

 
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 30.9.2013 o 10:00 

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. 


