
NA ZÁKLAD Ě JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA VÁS OSLOVUJEME S NABÍDKOU 
NA PODNÁJEM STRAVOVACÍCHO ZA ŘÍZENÍ VE SPRÁV Ě SPORTOVNÍHO 

AREÁLU JEŠTĚD, a.s.: 

STRAVOVACÍ ZA ŘÍZENÍ V REKREA ČNÍM A SPOROVNÍM AREÁLU VESEC 
 

1. PŘEDMĚT PODNÁJMU  
Občerstvení Vesec 
Provozní doba: 
duben, květen, červen, září a říjen pondělí až pátek 14.00 až 19.00, sobota, neděle, svátky 
10.00 až 20.00 hodin 
červenec, srpen denně od 10.00 do 20.00 hodin 
prosinec, leden, únor pondělí až pátek 14.00 až 17.00, sobota, neděle, svátky 10.00 až 17.00 
hodin (v případě strojově upravených stop v areálu) 
Způsob využití:  
Provozování restauračních a pohostinských služeb 
Technický stav předmětu zakázky: 
Dobrý s přihlédnutím ke stupni opotřebení 
Současné vybavení provozů: 
Viz. příloha č. 1 návrh smlouvy o podnájmu 
 
2. DOBA PODNÁJMU  
8. května 2015 až 31. března 2018 
Smlouva o podnájmu je nedílnou součástí zadávacích podmínek ke stažení na 
www.skijested.cz 
 
3. PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ 
Pronajímatel uspořádá prohlídku pronajímaných prostor organizovaně a to dne 27. 4. 2015 od 
9:00 do 9:30 hodin. Sraz uchazečů v 9:00 hodin u správní budovy ve Sportovním areálu 
Vesec. 
 
4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejvyšší nabídková cena.  
Pronajímatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky: min. 180 000,- Kč bez DPH za 3 
roky, tj. 60 000,- Kč bez DPH/rok.  
 
Popis způsobu hodnocení: 
Hodnotící komise po posouzení nabídek seřadí nabídky podle výše celkové nabídkové ceny 
bez DPH od nejvyšší k nejnižší.  
Pronajímatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude 
vyhodnocena jako nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. 



 
5. PODNIKATELSKÝ ZÁM ĚR PODNÁJEMCE  
Pronajímatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předloží podnikatelský záměr na letní a na 
zimní sezonu. 
6. PROFESNÍ PŘEDPOKLADY PODNÁJEMCE 
Profesní předpoklady prokáže zájemce předložením  

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zájemce zapsán ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky 

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu  zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci 

Uchazeč předloží v prosté kopii. 
 
7. PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ 
Prohlídka objektu: 27. 4. 2015, 9.00 až 9.30 
Informace o zařízení: v rámci prohlídky objektů 
 
8. LHUTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Každá nabídka musí být podána v jedné, řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, tj. 
„PODNÁJEM OB ČERSTVENÍ K PROVOZOVÁNÍ RESTAURA ČNÍCH SLUŽEB VE 
SPORTOVNÍM AREÁLU VESEC“ , na obálce musí být rovněž uvedena adresa, na kterou 
je možné zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Kromě toho musí být obálka 
označená nápisem „SOUTĚŽ, NEOTEVÍRAT! “  
Nabídky budou během lhůty pro podání nabídek přijímány poštou ve stanovené době na 
adrese Sportovní areál Ještěd a.s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec 6. 
Termín doručení nabídek: do 4. 5. 2015  
 
 
 



 

 


