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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU:
Městský rozvojový fond Pardubice a.s. - Odprodej plochy pro IN LINE bruslení
Žádáme Vás o předložení Vaší cenové nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku
malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky bude:
Odprodej použité rozebíratelné plochy pro IN LINE bruslení. Plocha pro IN LINE bruslení je
výrobkem firmy Stilmat s.r.o. Žamberk, v používání je od roku 2002, je pravidelně udržovaná
a doplňovaná. Rozměr hřiště na kterém byla používána, (malá hala, ČEZ aréna Pardubice) je
28,75 x 58,75 m. Nové značení hřiště bylo provedeno v roce 2011. Součástí prodeje je i cca
10,0 m2 náhradních dílců. Plocha pro IN LINE je uložena na dřevěných paletách160 x 130
cm, které jsou součástí prodeje. Plocha je připravena k okamžitému odběru. Pro realizaci
zakázky byla stanovena minimální cena 200.000,- Kč bez DPH.

Bližší informace podá vedoucí útvaru MFA Ing. Macháně (tel: 60211592
machane@arenapce.cz)

e-mail:

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách, bez DPH, v nabídce bude uveden
nejzazší termín odběru plochy.

Způsob hodnocení nabídek:
Cena:

95%

Termín odběru (co možná nejbližší):

5%

Lhůta a místo pro podání nabídek, označení podávaných nabídek:
Nabídku doručte nejpozději do 27.03. 2012 (do 12,00 hod.) na sekretariát ředitele
nebo zasílejte na adresu zadavatele: Městský rozvojový fond Pardubice a.s. , U Divadla 828,

530 02 Pardubice nejpozději do výše uvedeného data a hodiny. Nabídky budou přijímány
pouze v písemné formě v uzavřených obálkách s označením "Soutěž neotvírat" s uvedením
názvu veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa a obálka musí být opatřena na
uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, jeli fyzickou osobou, či jeho statutárního
zástupce, jeli právnickou osobou. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti
manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.

Práva zadavatele:
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení
- Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek
- Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a
podáním nabídky
- Zadavatel si vyhrazuje právo po výběru nejvhodnějšího uchazeče a po dohodě se
zhotovitelem upravit rozsah zakázky ve vazbě na finanční možnosti objednatele.

V Pardubicích dne 16.03.2012
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