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:
„ZABEZPEČENÍ PROPAGACE TECHNOLOGIÍ VYVINUTÝCH V KLASTRU
ENVICRACK NA ÚZEMÍ POLSKÉ REPUBLIKY“.
Určení:
Cílem zakázky je monitoring polského trhu v oblasti potencionálních investorů pro
technologie vyvinuté v rámci klastru ENVICRACK.
Požadavky:
a) studie Analýza příležitostí a rizik související s uplatněním na trhu s těmito
produkty
b) výstupy ve formě databáze potencionálních investorů, jako součást výstupu zpráva
o jednání s minimálně pěti budoucími investory z databáze
c) realizace workshopu na území Polské republiky
2. Limitní cena je 680 000,- Kč bez DPH nebo ekvivalent v zahraniční měně ke dni
podání nabídky dle kurzu ČNB.
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 1 000 Kč bez DPH.
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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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