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
„STUDIE A NÁVRH SOLÁRNÍHO RECEIVERU STIRLINGOVA MOTORU“
Předmětem zakázky je sumarizace informací týkajících se solárních receiverů s cílem
získat podklady pro vytvoření detailní výkresové dokumentace prototypu vlastního
solárního receiveru. Výstupem bude ucelená zpráva obsahující informace uvedené níže.
Zpráva bude obsahovat tyto údaje:
a) přehled existujících konstrukčních variant solárních receiverů různých Stirlingových
motorů a jejich posouzení z praktického hlediska (neveřejné informace, uvedení
veřejných informací na pravou míru)
b) stanovení požadavku na rozsah vstupních parametrů potřebných pro provedení návrhu
solárního receiveru (na základě této části zadavatel specifikuje konkrétní hodnoty)
c) doporučení nejvhodnějšího řešení solárního receiveru pro motor s výkonem 10 kW a
jeho zdůvodnění
d) provedení vlastního návrhu, který bude zahrnovat všechny relevantní informace
sloužící jako zadání pro následné zpracování detailní výkresové a technologické
dokumentace zadavetelem (konstrukční uspořádání, základní rozměry, materiály,
výrobní technologie)
Limitní cena je 723 000,- Kč, bez DPH nebo 27 000,- €
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 5.8.2009 a končí 30 dnů od data
vyhlášení výběrového řízení na webových stránkách zadavatele www.envicrack.cz , tj.
4.9.2009 a to ve 12:00h
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.

