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
„DODÁVKA ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SOLÁRNÍ
VERZE STIRLINGOVA MOTORU PRO VÝVOJ ENERGETICKÉ JEDNOTKY
NA BÁZI STIRLINGOVA MOTORU PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE
A TEPLA KONCENTROVÁNÍM SOLÁRNÍ ENERGIE“.
Zakázka se skládá ze dvou hlavních částí (viz odst. 1.1 a 1.2), které spolu neodlučně
souvisí a je požadováno, aby obě části dodával jeden subjekt, nejlépe přímo dodavatel
motorů.
1.1

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

Zpočátku bude zařízení sloužit ke zkouškám Stirlingových motorů s cílem získat více
informací o jejich vlastnostech ve vztahu k budoucí solární aplikaci a současně k ověření
základních uzlů pro budoucí konstrukci celé energetické jednotky. Později bude sloužit
přímo k ověřování nových konstrukčních řešení solárních verzí motorů v podmínkách
laboratoře.
Rozsah:
a) Stirlingův motor kompletní (včetně veškerého příslušenství nutného pro jeho funkci) –
3ks
b) náhradní díly motoru
c) elektrický asynchronní generátor pro zatížení motoru (včetně mechanického spojení
s motorem) – 3 ks
d) chladící okruh – 3 ks
e) systém řízení zkušební jednotky – 3ks
f) čidla pro podrobné měření parametrů motoru (nad rámec běžného příslušenství) – 3
sady
g) základní rám nesoucí a integrující všechny systémy – 3 ks
1.2

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Tento bod je relevantní pouze v případě, že dodavatel Stirlingova motoru nebude mít již
řešení solární verze připraveno a jeho cílem je technicky dořešit motor tak, aby byl
schopen v solární aplikaci pracovat. Tato část se nezahrnuje řešení solárního receiveru.

Rozsah:
a) technické řešení mazací soustavy Stirlingova motoru pro solární aplikaci
b) technické řešení zachycení axiální síly (tíhy rotačních dílů)
c) technické řešení chladicího okruhu motoru
Limitní cena je 3 260 000,- Kč, bez DPH.
2. 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.
3. 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.: 596600211, Fax: 596 600 223
Cena zadávací dokumentace je 5000 Kč bez DPH.
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je
datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí 30 dnů od data vyhlášení výběrového
řízení v Obchodním věstníku.
5. 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.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

