Městský rozvoj ový fond Pardubice a.s.
v

Divadla
828. 530 02 Pardub ice
Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. vložka 1822

MRFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ
ROZSAHU:

zAKÁZKY

MALÉHO

č.5/2012IMRFP

"Umístění nápojových a potravinových automatů v ČEZ aréně Pardubice"

1. Základní údaje o zadavateli:

Městský rozvojový fond Pardubice a.s.,
U Divadla 828, Zelené předměstí
530 02 Pardubice
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822
Tel: 466 035 123
Fax: 466 613 225
e-mail: info@mrfu.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 MF A
- ve věcech realizace: Ing. Jiřím Macháně, vedoucím útvaru MF A

2. Vymezení plnění zakázky:
Předmětem rozsahu smlouvy a plnění je umístění a provozovam
potravinových automatů v ČEZ aréně Pardubice, Sukova třída 1735.

10 kusů nápojových

Předmětem nabídky bude způsob a forma provozování nápojových a potravinových
automatů, včetně souvisejícího servisu.
zakázka bude provedena a dokladována v souladu
normami a předpisy, které souvisí s jejím splněním.

se všemi platnými

právními

3. Místo a doba plnění zakázky:
.Místo plnění zakázky:

ČEZ aréna Pardubice, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice

a

Zahájení realizace:

WQ/2012 (přesný termín bude stanoven ve smlouvě o
umístění Věci)

4. Podklady:
- Tato výzva k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu
- Vzorová smlouva o umístění Věci
- případné doplnění informací - Ing. Jiří Macháně (tel.: 466 741 600,602 115 923)

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:
- Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako pevná bez DPH s příslušnou sazbou
DPH a bude obsahovat veškeré nezbytné náklady
- Cena bude uvedena v Kč
- Nabídková cena bude zapracovaná do vzorové smlouvy
V nabídce uchazeč uvede:
nabídkovou cenu zapracovanou do vzorové smlouvy
- předpokládaný termín zahájení činnosti
přehled automatů které budou použity včetně obrazové dokumentace
odpovídajícího sjednoceného designu
kvalifikační předpoklady
reference

pro posouzení

6. Platební a (akturační podmínky:
Jsou obsahem vzorové smlouvy
7. Způsob provedení dl1a:
Je popsán ve vzorové smlouvě

8 . Požadavky na prokázání kvalifikačních

předpokladů:

Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání (v neověřené
rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán (v neověřené kopii

9. Kritéria hodnocení

nabídek:

- Cena za umístění Věci
- Vzhled automatů a rozsah sortimentu
- Termín zahájení provozování
-~furen~

75 %
15 %
5%
5%

10. Místo, doba a způsob podávání nabídek:
2

kopii), výpis z obchodního

- Místo: Městský rozvojový fond Pardubice a.s., U Divadla 828, 530 02 Pardubice
- Termín: do 04.05. 2012 do 12,00 hod
- Způsob podání: osobně nebo poštou v zalepené obálce
- Nabídka bude seřazena takto:
o
o
o
o
o
o

doplněná vzorová smlouva
termín - předpokládaného zahájení provozování
vyobrazení jednotlivých druhů automatů, které budou použity
soupis sortimentu zboží, který bude nabízen
kvalifikační předpoklady
reference

Nabídky budou předávány v písemné formě v jednom vyhotovení v uzavřené obálce viditelně
označené "Soutěž - Umístění nápojových a potravinových automatů v ČEZ aréně Pardubice".
11. 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 23.04.2012
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Městský rozvojový fond Pardubiceál'q
Ing. Martin Charvát
člen představenstva a ředitel a.s.

FP
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