OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: Družstvo ENVICRACK
Sídlo: 1. máje 34/120, blok C, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 277 65 075
Vyhlašuje výběrové řízení na zakázku s názvem:

„POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO VÝZKUM A VÝVOJ
KOMBINOVANÉHO ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ
BIOMASY A FOSILNÍCH PALIV“.
Zakázka se skládá ze dvou hlavních částí, které spolu neodlučně souvisejí a je
požadováno, aby obě části dodával jeden subjekt.
Určení:
Pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj kombinovaného energetického
potenciálu biomasy a fosilních paliv včetně peletování a briketování.
Požadavky:
a) pořízení nutných prostředků pro zabezpečení vývoje kombinovaného energetického
zařízení na spalování biomasy a fosilních paliv
b) výzkum a experimentální ověření termicko-mechanické metody pro výrobu jakostního
paliva
2.

Limitní cena je 2 350 000 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 písemně, telefonicky nebo elektronicky na
následujících kontaktech:
Adresa:

Družstvo ENVICRACK
1. máje 34/120, blok C,
703 00 Ostrava – Vítkovice

Kontaktní osoba: Ing. Eva Wartová
E- mail: eva.wartova@envicrack.cz, Tel.: 596 600 222, Fax: 596 600 223
Cena zadávací dokumentace je 4 000 Kč bez DPH.

1

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je
datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí 30.den ve 14:00 hod. ode dne
následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku.
6. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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