Poptávkové řízení na pronájem kiosku Skleník v areálu Kamencového jezera
Podkrušnohorský zoopark Chomutov p.o. vyhlašuje poptávkové řízení na pronájem kiosku
Skleník v areálu Kamencového jezera.
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele - Bc. Iveta Rabasová, ředitelka, tel. 602459526,
e-mail: director@zoopark.cz IČO zadavatele - 00379719 DIČ zadavatele - CZ 00379719
Kontaktní osoba zadavatele - Hana Šťasná, tel. 734898536 e-mail:
vedouci@kamencovejezero.cz
Uchazeč má možnost po dohodě s kontaktní osobou PZOO prohlédnout si prostory kiosku a
návrh nájemní smlouvy. Dle dohody.

Kiosek je nabídnutý k pronájmu s možností od 1.5.- 30.9.2017
Účel zakázky:
Pronájem 1 kiosku v areálu Kamencového jezera, jedná se o kiosek Skleník, kiosek je na
parcele 1701/16 v k.ú. Chomutov I, s tím, že nájemce je oprávněn dotčenou nemovitosti
užívat ke své podnikatelské činnosti, tedy k provozování prodeje občerstvení.
Místo dodání/převzetí písemné nabídky na pronájem je :
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. Přemyslova 259, Chomutov 430 01,
kancelář: sekretariát ředitelky.
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 25.4.2016 v 10 h.
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s označením - VŘ kiosek Skleník 2017.
Zadavatel požaduje:
- zadavatel si vyhrazuje stanovit požadavek na minimální výši nájemného 10.000,- Kč s DPH za
kalendářní měsíc

Hodnotící kritéria: zájemce je povinen doložit
- návrh měsíčního nájemného na kiosek včetně DPH, mimo energií,
- návrh nabídky služeb její rozsah a kvalita pro návštěvníky (např. nabídka typu sortimentu a služeb,
novinky v obchodě i jejím okolí pro návštěvníky)
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
- ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- čestné prohlášení o bezdlužnosti uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- profesní životopis
- požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče - uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve
věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Způsob hodnocení nabídek
Základní hodnotící kritérium nabídky - nejvyšší cena nájmu.
- hodnocena prioritně bude výše nabídkové ceny nájemného včetně DPH
- následně bude hodnocena nabídka rozsahu a kvality služeb pro návštěvníky

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, popřípadě výzvu zrušit bez
udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí písemně všem uchazečům, kteří podali nabídky.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem o konečné podobě smlouvy.

V Chomutově 13.4.2017

