OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1) Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Společnost:
Se sídlem:
Office:

FUTURECYCLING Technology a.s.
Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Vědeckotechnický park ÚPOL Šlechtitelů 21, 783 71
Olomouc – Holice
24660116
Ing. Ivo Miksteinem, členem představenstva

IČO:
Zastoupena:

Zástupce zadavatele:
Společnost:
Se sídlem:
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:

Regionální poradenská agentrura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Ing. Janem Ševčíkem, jednatelem
26298163
CZ26298163
+420 542 211 083
zakazky@rpa.cz

2) Název zakázky
Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku
(Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a
cukrové třtiny – procesní čerpadla
3) Druh zakázky
Dodávky
4) Předmět zakázky
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu " Vývoj nové generace jednotky
recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku (Ca++) využívaných při epuraci
(čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny". Konkrétně se jedná o
dodávku 2 ks jednovřetenových čerpadel, 1 ks hadicového čerpadla a samostatného
tlumiče pulzací, 1 ks elektromagnetického dávkovacího membránového čerpadla na
kyselinu, 3 ks převodového elektromotoru s plochou čelní převodovkou pro pohon
míchadla. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění,
která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou
dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
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5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění
oznámení na profilu zadavatele a končí dne 11. 6. 2021 v 10:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
6) Kontaktní osoba zadavatele
JUDr. Josef Kudrna, zakazky@rpa.cz +420 511 113 244
7) Další informace
Předpokládaná hodnota zakázky:

1.965.000,- Kč bez DPH

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
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