
O B J E D N Á V K A  č. 102/18/1

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
Zastoupená: Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk 
IČ :00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel“)

Zadání veřejné zakázky

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje“ ze dne 1. 6. 2016 objednáváme:

• Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Stavební úpravy související s modernizací učeben a laboratoří

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího řízení 
a projednán s objednatelem.

Příkazce Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Správce Vítězslava Nováková

Razítko a podpis: Ve Šternberku dne 30.4.2018

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Tamara Kaňájftftvéázium, Šternberk 
Horní náměstí $

Potvrzení objednávky: PSČ 785 01

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



O B J E D N Á V K A  č. 101/18/1

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
Zastoupená: Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
IČ: 00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel“)

Zadání veřejné zakázky

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje“ ze dne 1. 6. 2016 objednáváme:

• Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Vybavení a zařízení odborných učeben a laboratoří chemie a biologie

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího řízení 
a projednán s objednatelem.

Příkazce Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Správce Vítězslava Nováková

k

Razítko a podpis: " Ve Šternberku dne 30.4.2018

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Tamara Kaňá|«^áná3í|uin< Šternberk 
Horní náměstí 5

Potvrzení objednávky: PSČ 78501
»í. Oqesoi

* *  **  ★ EVROPSKÁ UNIE
* A Evropský fond pro regionální rozvoj
* A

* * * Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Objednávka 85/18/1

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
zastoupená Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk 
IČ: 00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel“)

zadání veřejné zakázky

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje“ ze dne 1. 6. 2016 objednáváme:

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Stavební úpravy související s modernizací učeben a laboratoří

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího řízení 
a projednán s objednatelem.

Příkazce Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Správce Vítězslava Nováková

Gymnázium, Šternberk 
Hmwqí náměstí 5

Razítko a podpis: 7 íL  Ve Šternberku dne 13.4.2018

Osoba oprávněná k podpisu : Mgr. Tamara Kaňáková

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Objednávka 84/18/1

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
zastoupená Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horni náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk 
IČ: 00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel“)

zadání veřejné zakázky

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje“ ze dne 1. 6. 2016 objednáváme:

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Vybavení a zařízení odborných učeben a laboratoří chemie a biologie

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího řízení 
a projednán s objednatelem.

Příkazce Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Správce Vítězslava Nováková

Gymnázium, Šternberk 
lrfornf náměstí 5

Razítko a podpis: i^ o o e o i 7M Ve Šternberku dne 13.4.2018

Osoba oprávněná k podpisu : Mgr. Tamara Kaňáková

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Objednávka 62/18/1

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
zastoupená Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk 
IČ: 00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel“)

zadání veřejné zakázky

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje“ ze dne 1. 6. 2016 objednáváme:

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Stavební úpravy související s modernizaci učeben a laboratoří

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího řízení 
a projednán s objednatelem. x

Příkazce Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Správce Vítězslava Nováková
Gymnázium, Šternberk

Razítko a podpis:

Horní náměstí S
PSČ 785 01 X

Ve Šternberku dne 16.3.2018

Osoba oprávněná k podpisu : Mgr. Támara KáňaKova

* * *  *
*• * EVROPSKÁ unie

* * Evropsky fond pro regionální rozvoj —i -A A-
* * * Integrovaný regionální operační program *

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Objednávka 61/18/1

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
zastoupená Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk 
IČ: 00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel“)

zadání veřejné zakázky

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje“ ze dne 1. 6. 2016 objednáváme:

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Vybavení a zařízení odborných učeben a laboratoří chemie a biologie

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího ř zení 
a projednán s objednatelem.

Příkazce

Správce

Razítko a podpis:

Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Vítězslava Nováková
jym náz ium, Šternberk

Horní náměstí 5

Ve Šternberku dne 16.3.2018

Osoba oprávněná k podpisu : Mgr. Tamára kaňáková

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



O B J E D N Á V K A  č. 186/2017

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
Zastoupená: Nigr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
IČ:00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel ")

Zadám veřejné zakázky

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje" ze dne 1.6. 2016 objednáváme:

• Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Stavební úpravy související s modernizací učeben a laboratoří

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího řízení 
a projednán s objednatelem.

Příkazce Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Správce Vítězslava Nováková

SWtaí 3 z’

y

Razítko a podpis: Ve Šternberku dne 17.10.2017

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Tamara Kaňáková

Potvrzení objednávky:

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



O B J E D N Á V K A  č. 185/2017

RPSC ideas s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc 
IČ: 28607368
Zastoupená: Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
se sídlem: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk 
IČ: 00601764
zastoupená: Mgr. Tamarou Kaňákovou, ředitelkou školy 
(dále jen „objednatel")

Na základě Rámcové příkazní smlouvy č. 2016/02054/OPŘPO/DSB pro zastupování 
Olomouckého kraje při provádění činností pro akci „Dotační management pro příspěvkové 
organizace Olomouckého kraje“ ze dne 1. 6. 2016 objednáváme:

• Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Vybavení a zařízení odborných učeben a laboratoří chemie a biologie

ve výzvě č. 33: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu.
Název projektu: Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie včetně odborných učeben biologie 
a chemie
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002573
Čas plnění, u konkrétních zadaných zakázek, bude odpovídat zákonným lhůtám podle 
jednotlivých druhů zadávacího řízení, dále bude vypracován harmonogram zadávacího řízení 
a projednán s objednatelem.

Příkazce Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka

Správce Vítězslava Nováková n berk
EjLosai 55

Z
Razítko a podpis: Ve Šternberku dne 17.10.2017

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Tamara Kaňáková 

Potvrzení objednávky:

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


