
 
 

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek 
 

Číslo zakázky: C13365 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Registrační číslo projektu: CZ 1.07/2.3.00/35.0014, CZ.1.07/2.300/20.0139, 
CZ.1.07/2.4.00/31.0010, CZ.1.07/2.2.00/29.0016, 
CZ.1.07/1.1.30/02.0024, CZ.1.07/1.3.47/02.0008, 
CZ.1.07/1.3.47/02.0005, CZ.1.07/1.3.47/02.0010, 
CZ.1.07/2.3.00/30.0038  
CZ 1.05/3.2.00/12.0230(OP VaVpI) 

Název projektu: - Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU 
- Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a 
numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice 
- Podpora tvorby mezinárodní sítě kartografie nové generace 
- Rovné podmínky pro všechny - studium na Západočeské 
univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
- Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ 
- Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol 
- Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a 
nepovinné školní tělesné výchově 
- Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji 
- Nová excelence lidských zdrojů 
- SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (VaVpI) 

Název zakázky: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI  

Datum vyhlášení zakázky: 29. 3. 2013 

Název/obchodní firma 
zadavatele: 

Západočeská univerzita v Plzni 

Název obchodní firma 
vybraného dodavatele: 

SPRINT TRADING, s. r. o. 

Sídlo dodavatele: Koksární 10, Ostrava – Přívoz 702 00 

Osoba oprávněná jednat 
jménem dodavatele: 

Bc. Jaroslav Filgas, jednatel společnosti 

IČ dodavatele: 25361040 

 
 



 
 

 

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". 
 

Kraj WWW stránky Emailová adresa 

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

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz horavova.barbora@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 

Pardubický elena.zrebena@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz 

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

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

Zlínský www.kr-zlinsky.cz lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz 

 
Výsledek výzvy k podání nabídek bude na www.msmt.cz / www ZS uveřejněn nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne obdržení. Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho 
uveřejněním na www.msmt.cz/ www ZS: 
 
Jméno: Jindra 
Příjmení: Komrsková 
E-mail: komrskov@rek.zcu.cz 
Telefon: 377631081 

 


