
Městský rozvojový fond Pardubice a.s.
v Divadla 828. 530 02 Pardubice

Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. vložka 1822

MR FP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ zAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU:

č.14/20121MRFP

"Výměna podlahové krytiny - šatna A"

1. Základní údaje o zadavateli:

Městský rozvojový fond Pardubice a.s.,
U Divadla 828, Zelené předměstí
53002 Pardubice
zapsán v obchodním rej stříku u Kraj ského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822
Tel: 466 035 123
Fax: 466613 225
e-mail: info@mrfp.cz
IČO: 25291408
DIČ: CZ25291408
Statutární orgán: představenstvo
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Jiřím Komárkem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Bílkem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Charvátem, členem představenstva a ředitelem a.s.

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Macháně, vedoucím útvaru MFA
- ve věcech realizace: Ing. Jiřím Macháně, vedoucím útvaru MFA

2. Vymezení plnění zakázky:

Předmětem rozsahu smlouvy a plnění je výměna podlahové krytiny v šatně A mužstva a
přilehlém sociálním zařízení ČEZ aréna Pardubice, Sukova třída 1735.

zakázka bude provedena a dokladována v souladu se všemi platnými právními
normami a předpisy, které souvisí s jejím splněním.

3. Místo a doba plnění zakázky:

Místo plnění zakázky: ČEZ aréna Pardubice, velká hala, Sukova třída 1735,
530 02 Pardubice

Zahájení realizace: listopad - prosinec 2012 (přesný termín bude stanoven
ve smlouvě o dílo)

Dokončení a předání díla: 20.12.2012



4. Podkladv:

- Tato výzva k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu
- Specifikace materiálových požadavků a rozsahu dodávky (uvedeny v bodě 7 a 8)
- Případné doplnění informací - Ing. Jiří Macháně (tel.: 466741 600,602 115 923)

5. PoŽadavky na jednotný způsob zpracování nabídkv:

Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako pevná bez DPH s příslušnou sazbou
DPH a bude obsahovat veškeré nezbytné náklady na provedení díla.
V nabídce uchazeč uvede:

nabídkovou cenu zapracovanou do návrhu smlouvy
předpokládaný termín zahájení prací
předpokládaný termín dokončení opravy, nejpozději 20.12.2012
záruční podmínky
kvalifikační předpoklady
reference z obdobných zakázek
požadavky na součinnost s investorem

6. Platební a (akturoční podmínky:

Budou obsahem návrhu smlouvy

7. Materiálové poŽadavky:

Prefabrikovaný sportovní povrch pro vnitřní použiti ve čtvercích či rolích, skládající se ze
směsi přírodního a synteticky kaIendrovaného, vulkanizovaného kaučuku. Mramorovaný, matný,
neklouzavý, povrch s jednotným složením, barevný základ modrý (nejlépe RAL 5009). Povrch bez
výstupků či prolisů neporézní, minimální tloušťka materiálu 6,0 mm. Tento produkt musí být navržen
a vyroben v souladu s normami a certifikací UNI EN ISO 9001. Povrch musí být odolný těžké zátěži a
hrubému zacházení spotovního vybavení ve fitness zařízeních, tělocvičnách a odolný bruslovým
nožům, proti zářezům a roztržení. Očekáváná životnost více než 10 let, produkt musí být 100%
recyklovatelný.

Vybrané požadované technické parametry:

Protiskluzové vlastnosti
Hořlavost
Odolnost proti oděru
Tvrdost

UNI EN 13036 - 4
EN13501-1
UNI EN ISO 5470 - 1
ISO 7619

85
Třída Ctl-s 1
300mg (H 18kola 1kg)
Shore 78 A

8. Způsob a rozsah provedení dl7a:

Výměna podlahové krytiny proběhne v šatně A místnost C 01.12 -127,16 m2,
v umývárně C 01.18 -19,98 m2 a přilehlém WC C 01.44 -10,06 m2.V šatně A mužstva a
ostatních předmětných místnostech bude odstraněna stávající podlahová krytina, povrch
vybroušen a očištěn. Po očištění budou opraveny případné praskliny a nesoudržnosti
v podkladním betonu. Dále bude provedeno vyrovnání vhodnou stěrkou a nová podlahová
krytina bude celoplošně lepena. Okraje budou zakončeny vhodným soklem. Upozorňujeme
dodavatele, že i v prostoru šatna A se při běžném provozu vyskytuje voda z rozpuštěného
ledu, popřípadě přenesená voda z koupelen.
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9 . PoŽadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání (v neověřené kopii), výpis z obchodního
rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán (v neověřené kopii)

10. Kritéria hodnocení nabídek:

- Cena za dílo
- Délka záruky
- Reference

70%
25%
5%

11. Místo, doba a způsob podávání nabídek:

- Místo: Městský rozvojový fond Pardubice a.s., U Divadla 828, 530 02 Pardubice
-Termín: do 15.10. 2012 do 12,00 hod
- Způsob podání: osobně nebo poštou v zalepené obálce
- Nabídka bude seřazena takto

o návrh smlouvy o dílo
o délka záruky
o termín - předpokládaného zahájení realizace
o reference
o kvalifikační předpoklady

Nabídky budou předávány v písemné formě v jednom vyhotovení v uzavřené obálce viditelně
označené "Soutěž - Výměna podlahové krytiny - šatna A ČEZ aréna Pardubice".

12. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit toto zadání, upřesnit nebo doplnit podmínky
zadání
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů spojených se
zpracováním a podáním nabídky

V Pardubicích dne 01.10.2012

.~
.'"

... F .
Městský rozvojový fond Pardubice a.s.
Ing. Martin Charvát
člen představenstva a ředitel a.s.
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