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VYHLAŠOVATEL 
  

Zoopark Chomutov, p.o. 

 
Sídlo:                                                 Přemyslova 259, PSČ 430 01 Chomutov 

IČ:                                                     00379719   

Jméno a příjmení statutárního orgánu:  Bc. Věra Fryčová, ředitel 

 
(dále jen „vyhlašovatel“) 

 
Vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

 
(dále jen „soutěž“) 

 

 

ČLÁNEK I. 

  
Vymezení účelu soutěže a předmětu nájemní smlouvy 

 
1. Vyhlašovatel je na základě Zřizovací listiny ze dne 23. 1. 2019 ve znění jejich pozdějších změn, 

doplnění a dodatků, vydané Statutárním městem Chomutov jako vlastníkem právoplatným 

pronajímatelem a uživatelem následujících pozemků: 
 

pozemek p. č. 4689/, ostatní plocha – ostatní komunikace, 
pozemek p. č. 4689/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, 

pozemek p. č.1725/9 ostatní plocha – ostatní komunikace, 

pozemek p. č. 1725/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, 
pozemek p. č. 1725/10 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, 

pozemek p. č. 1725/11 ostatní plocha - zeleň ostatní plocha v katastrální území Chomutov I.  
 

2. Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o nájmu na pozemcích 

specifikovaných níže za účelem vybudování a provozování areálu adventure golfu: 
 

pozemek p. č. 4689/10 o výměře cca 941 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 
pozemek p. č. 4689/3 o výměře cca 250 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 

pozemek p. č.1725/9 o výměře cca 150 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 
pozemek p. č. 1725/1  – o výměře cca 500 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekr. plocha, 

pozemek p. č. 1725/10 o výměře cca 700 m2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, 

pozemek p. č. 1725/11 o výměře 259 m2, ostatní plocha - zeleň ostatní plocha katastrální území 
Chomutov I. 

 
3. Pozemky, které jsou předmětem soutěže, se nacházejí v rekreačním areálu Kamencového jezera 

a zčásti jsou tvořeny stávajícím hřištěm pro minigolf a dále dalšími obslužnými plochami areálu, 

které aktuálně nejsou součástí minigolfového hřiště. 
 

4. Předmětné pozemky bude nájemce užívat výhradně pro účely vybudování a provozu areálu 
adventure golfu a bezprostředně s tím souvisejících služeb. 

 

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA NÁJEM POZEMKŮ ZA 
ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU AREÁLU ADVENTURE GOLFU 
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5. Zoopark Chomutov v souladu s koncepcí rozvoje areálu Kamencového jezera, která je dána 
územní studií, má zájem na modernizaci, zatraktivnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky 

jezera i obyvatele města a jeho vizí je ve v území určeném k pronájmu vybudování nového 

areálu pro adventure golf.  
 

Vzhledem k investičním záměrům, které realizuje v předmětném území statutární město 
Chomutov, je plocha území k modernizaci navržena odlišně než plocha původního minigolfového 

hřiště. Důvodem je především to, že součástí nové městské investice je vybudování nové 

vrátnice pro kemp a příjezdu do areálu jezera v bezprostřední blízkosti Hotelu Kamenčák a této 
stavbě musí ustoupit stávající obslužný objekt minigolfu, který bude demolován, a rovněž i část 

původních minigolfových drah.  
 

Stávající minigolfové hřiště má provoz nezávislý na areálu Kamencového jezera, jeho návštěvníci 

tedy nemusí platit vstupné, aby mohli areál využít. Tento model předpokládá vyhlašovatel 
zachovat i v budoucnu a nájemce by jej měl ve své koncepci zohlednit. 

 
Nově navržené území pro areál adventure golfu má rozlohu cca 2800 m2, přílohou těchto 

podmínek je zákres vymezeného území s výškopisem pro účely zpracování základního návrhu.  
 

Finální geodetické zaměření území bude provedeno po dokončení investice a případná změna 

výměry pak upravena dodatkem k nájemní smlouvě. 
 

Vyhlašovatel předpokládá výši investice v objemu 5 mil. Kč bez DPH. 
 

6. Rámcové požadavky na design areálu: 

 
a. Vyhlašovatel klade maximální důraz na přírodní ráz hřiště, tj. maximální využití zelených 

ploch (např. areál Hluboká, Lipno, Horní Bezděkov), v rámci jeho budování nebude 
souhlasit s kácením stávajících stromů a požaduje jejich zakomponování do koncepce 

hřiště 
i. Vybudované 18 jamkové hřiště bude splňovat podmínky pro certifikaci Českého 

minigolfového svazu s možností pořádání mezinárodních turnajů 

b. Vybudováním nového areálu se rozumí zejména: 
i. veškeré zemní, terénní práce za účelem modelace terénu a vybudování 18 

jamkového hřiště s povrchem z umělé trávy včetně odvodnění a osvětlení  
ii. zajištění veškerých potřebných přípojek pro fungování areálu 

iii. zajištění adekvátních zabezpečovacích opatření 

iv. provedení krajinářských úprav + vysazení min. 3 ks stromů dle dohody s 
Odborem životního prostředí 

v. provedení nových zpevněných ploch – cestní síť mezi jamkami 
vi. vybudování provozního zázemí (pokladna, půjčovna nářadí, zázemí pro 

obsluhu) 

 
S doplňujícími dotazy se lze obracet písemně na osobu podílející se na administraci soutěže: Bc. 
Veroniku Jelínkovou, e-mail smluvnivztahy@kultura-sport.cz. 

Odpovědi na doplňující dotazy budou po anonymizaci dotazovatele zveřejňovány stejným způsobem, 
jako byla vyhlášena výzva, tzn. na webových stránkách: https://zoopark.cz/. 

 

ČLÁNEK II. 

 

Trvání smlouvy 
1. Vyhlašovatel pro zpracování návrhu stanovuje následující podmínky vztahující se ke lhůtě trvání 

nájemní smlouvy: 

• Předpokládaný termín zahájení nájmu:   červenec 2022 

• Předpokládaný termín zahájení provozu:     červenec 2022 

• Trvání nájemní smlouvy:                       10 let + 5 let opce  

mailto:smluvnivztahy@kultura-sport.cz
https://zoopark.cz/
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ČLÁNEK III. 

  

Další podmínky nájmu 

 

1. Přístupové body do areálu – návštěvníci mohou do areálu vstoupit přes nově budovaný vjezd 
do kempu u nové vrátnice (viz příloha: koordinační situace nová vrátnice a vjezd), dalším 

přístupovým bodem je stávající příjezd k areálu z ulice Tomáše ze Štítného. 

2. Vyhlašovatel v součinnosti se statutárním městem Chomutov v rámci městské investice, která 
bude zahájena v září 2021 a dokončena v červnu 2022, umožní novému nájemci připojení 

zřizovaných přípojek technické infrastruktury na přípojná místa zřízená na hranici vymezeného 
území statutárním městem Chomutov. Zajištění rozvodů technické infrastruktury v areálu 

adventure golfu bude nicméně po organizační, smluvní, finanční i stavební stránce plně v 

kompetenci nového nájemce. 

3. Nájemce bude provádět stavební úpravy v koordinaci s investicí statutárního města Chomutova, 

zejména se jedná o koordinaci na jihovýchodní hranici vymezeného území. Vyhlašovatel 
předpokládá, že přístup na stavbu bude vyhlašovatel zajišťovat z ulice Tomáše ze Štítného, tj. 

příjezdovou komunikací, která vede ke stávajícímu parkovišti u Hotelu Kamenčák. 

4. Statutární město Chomutov v koordinaci s vybraným nájemcem zajistí nové oplocení areálu 

adventure golfu. 

5. Vyhlašovatel umožní zahájení prací na budování areálu nejdříve 1. 9. 2021. 

6. Před zahájením prací budou vyhlašovatelem demontovány stávající minigolfové dráhy. 

7. Pronájem nabízených nemovitostí bude na dobu určitou 10 ti let s tím, že ve prospěch nájemce 
bude ve smlouvě sjednána opce na dalších 5 let užívání za shodných podmínek, o toto 

prodloužení nájmu je nájemce povinen požádat nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby určité 

10 ti let.  

8. Minimální roční nájemné ve výši 210 000 Kč bez DPH, popř. vydražené nájemné (rovněž bez 

DPH) bude hrazeno nájemcem od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného dokladu opravňující 
užívání stavby, nejpozději však od 1. 8. 2022. 

9. Výše nájemného se bude umořovat každoročně, maximálně však do výše vynaložené investice. 

10. Výše nájemného bude upravována/aktualizována dle inflace. 

11. Roční nájemné bude hrazeno pololetně. 

12. Po ukončení nájmu výše uvedených nemovitostí dojde k odkoupení vybudované stavby 
Zooparkem Chomutov za cenu 1 Kč. Pro tento účel bude zřízeno nejpozději do 12 měsíců od 

vydání kolaudačního souhlasu či jiného dokladu opravňující nájemce k užívání stavby ve 
prospěch pronajímatele předkupní právo s věcně právními účinky. V případě, že nedojde 

k uzavření předkupní smlouvy z viny nájemce, má pronajímatel právo k okamžitému odstoupení 

od smlouvy. 

13. V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany nájemce nebo ukončení smlouvy ze strany 

pronajímatele z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nájemcem nájemci zaniká 
právo na úhradu jakékoli zbylé části z investice. 

14. Nájemce předloží certifikaci hřiště nejpozději do 30. 8. 2022. 

15. Před zahájením výstavby bude nájemce povinen na své náklady a bez jakékoliv účasti 
pronajímatele odstranit stávající stavby na pozemcích pronájmu. 

16. Stávající zpevněné plochy – parkoviště  - nájemce v maximální míře využije pro koncept nového 
adventure golfu a pro účely parkování obsluhy areálu vyčlení max. 2 parkovací místa. 
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17. Před zahájením výstavby si vyhlašovatel vyhrazuje právo odsouhlasit finální verzi projektu 

k realizaci, tj. architektonické řešení herní plochy i požadovaného minimálního provozního 
zázemí, případně dalšího zázemí pro návštěvníky. 

18. Vyhlašovatel požaduje spolupráci nájemce s vyhlašovatelem při případných změnách v projektu 

(např. elektroinstalace, vodoinstalace). Tyto změny musí být schváleny vyhlašovatelem. 

19. Úhradu za dodávku zemního plynu, vodného a stočného a elektrické energie bude nájemce 

hradit na základě skutečné spotřeby plynu, vody a elektrické energie v předmětu nájmu, vždy 
k poslednímu dni v měsíci na základě vystaveného daňového dokladu nebo dle smluvního 

ujednání s dodavatelem služeb. 

20. Nájemce zajistí na vlastní náklady likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností. 

 

ČLÁNEK IV. 
  

Podmínky pro účast v soutěži 

1. Navrhovatel je povinen prokázat splnění kritérií způsobem a v rozsahu uvedeným v těchto 
soutěžních podmínkách. 

2. Vyhlašovatel požaduje jako podmínku účasti v soutěži splnění následujících kritérií: 

a) základních 

b) profesních 

c) ostatních 

3. Základní kritéria: Způsobilým není dodavatele, který 

a. Byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b. Má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c. Má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejném zdravotním pojištění, 

d. Má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e. Je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 

řádu země sídla dodavatele. 

4. Splnění základních kritérií prokáže navrhovatel předložením čestného prohlášení (přičemž 

vyhlašovatel je oprávněn po uchazeči před uzavřením smlouvy požadovat dokumenty vystavené 
příslušnými orgány, které prokazují splnění podmínek dle odst. 4 tohoto článku). 

5. Profesní kritéria splňuje navrhovatel, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou a který 

má příslušné oprávnění k činnosti, jež bude navrhovatel v prostorách nájmu na základě smlouvy 
o nájmu provozovat. 

6. Splnění profesních kritérií prokáže navrhovatel, který předloží: 

a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán; 

b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
nezbytném dle předchozího bodu, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění pro živnost volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 
živnostenského zákona. 
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7. Ostatní kvalifikační předpoklady splňuje navrhovatel: 

a. předložením podnikatelského záměru, který bude obsahovat popis předpokládané 
investice a koncepci provozu. 

b. Podnikatelský záměr navrhovatele bude obsahovat kromě jiného: 

• Návrh provozního modelu (tj. zejména provozní doba v sezóně a mimo sezónu, 

systém obsluhy, provozní zázemí) 

• Cenová politika – systém vstupného, individuální, rodinné atp. 

• Návrh výše nájemného  

• Harmonogram výstavby a zprovoznění v kalendářních dnech od 1. 9. 2021 

• Studie využití území (formát A3) 

• Popis návrh a způsobu navrhovaných terénních, krajinářských úprav 

• Popis návrhu a způsobu zajištění minimálních požadavků na provozní zázemí  

• Popis návrhu zajištění minimálně požadované výsadby a dále případně výsadby 
nad rámec minimálně stanovených požadavků 

• Popis návrhu zázemí pro návštěvníky nad rámec minimálně stanovených 

požadavků (tj. další zázemí/služby mimo pokladny a půjčovny zařízení) 

• Popis návrhu atraktivit v herní ploše nad rámec minimálně stanovených 
požadavků  

• Návrh na způsob zajištění údržby a veškerých oprav v průběhu nájemní doby. 

• Další inovativní podněty k architektonickému  řešení či provozu 

• Návrh spolupráce se Zooparkem Chomutov (např. zvýhodněné vstupné pro 

návštěvníky ubytované v kempu aj.) 

8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit. 

9. Při nesplnění některého z výše uvedených kvalifikačních předpokladů bude návrh navrhovatele 

vyřazen. 

10. Doklady, které je navrhovatel povinen předložit k prokázání splnění podmínek účasti v soutěži, 

musejí být předloženy v originále, v úředně ověřené kopii nebo v prosté kopii s tím, že 
vyhlašovatel je oprávněn za účelem prověření pravosti dokumentů předložených v prosté kopii 

požadovat předložení originálu či úředně ověřené kopie jako podmínku pro uzavření nájemní 

smlouvy s navrhovatelem. 

11. Výpis z obchodního rejstříku (případně jiné evidence, v níž je navrhovatel zapsán) nesmějí být 

starší 90 kalendářních dnů. 

12. V případech, kdy navrhovatel v rámci prokázání splnění podmínek účasti v soutěži předkládá 

čestné prohlášení, musí toto čestné prohlášení obsahovat požadované údaje, z obsahu čestného 

prohlášení musí být jednoznačně zřejmé potvrzení skutečnosti, jež má být prokázána, a musí 
být podepsáno statutárním orgánem navrhovatele; v případě podpisu jinou osobou oprávněnou 

jednat jménem či za navrhovatele musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této 
osoby součástí dokladů, kterými navrhovatel prokazuje splnění podmínek účasti v soutěži. 

 

ČLÁNEK V. 

  

Posouzení splnění podmínek a způsob hodnocení návrhů 

1. Posouzení splnění podmínek účasti v soutěži posoudí komise ustanovená vyhlašovatelem. 

Nesplnění kteréhokoli z požadovaných kritérií je důvodem pro vyřazení návrhu navrhovatele ze 
soutěže. V případě pochybností a nejasností je vyhlašovatel oprávněn vyžádat si formou 

písemné výzvy na navrhovatelích vysvětlení, případně dodatečné dokumenty. 
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2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat v souladu s ustanovením § 1777 odst. 2 občanského 

zákoníku z předložených návrhů ten, který mu nejlépe vyhovuje. 

3. Rovněž hodnocení návrhů provede komise ustavená vyhlašovatelem a na základě jejího 

doporučení bude vyhlašovatel rozhodovat o uzavření nájemní smlouvy. 

4. Cenová nabídka bude navrhovatelem doplněna do tabulky Příloha č. 1, této výzvy. Celková 
cenová nabídka bude uvedena v Kč, jako cena bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH. 

5. Zadavatel si vyhrazuje stanovit požadavek na minimální výši za nájem 210 000,-Kč 
bez DPH za rok (minimální nabídková cena nájmu bez energií za celý předmět nájmu 

za rok). 

6. V případě doručení jedné nabídky, bude provedeno pouze prověření splnění minimálně 
stanovených požadavků a hodnocení dle hodnotících kritérií nebude prováděno. 

 
 Hodnocení nabídek: 

Hodnotící kritérium Váha v % 

A – nabídková cena ročního nájmu bez DPH v Kč 60% 

B – nabídková cena investice do areálu pro adventure golf  10% 

C – kvalita předloženého návrhu areálu 20% 

D – termín dokončení 10% 

 

A - Nabídková cena ročního nájmu: 

Uchazeči s nejvyšší výslednou cenou ročního nájmu, bude přiděleno 50 bodů. Každému dalšímu uchazeči 

bude přidělen počet bodů dle poměru jeho nejnižší nabídce vypočten dle vzorce: 

Cena nájmu hodnoceného uchazeče  x  60 
Nejvýhodnější cena nájmu 

 
 

B - Nabídková cena investice do areálu pro adventure golf: 
 

Uchazeči s nejvyšší výslednou cenou ročního nájmu, bude přiděleno 10 bodů. Každému dalšímu uchazeči 

bude přidělen počet bodů dle poměru jeho nejnižší nabídce vypočten dle vzorce: 

Výše předpokládané investice hodnoceného uchazeče  x  10 
Nejvyšší předpokládaná investice 

 

C - Kvalita předloženého návrhu: 
 

Kvalita předloženého návrhu se bude posuzovat na základě navržených atraktivit, služeb, které zájemce 
v koncepci definuje nad rámec minimálních požadavků stanovených vyhlašovatelem a to tak, že za 

každou jednotlivou atraktivitu/službu nad rámec minimálních požadavků bude přiděleno max. 5 bodů. 
Maximální počet bodů v daném kritériu je 20. 

 

 
D - Termín dokončení: 

 
Za základní dobu realizace se počítá doba od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, tj. 303 dní. Uchazeči 

s nejkratší dobou realizace bude přiděleno 20 bodů. Každému dalšímu uchazeči bude přidělen počet 

bodů dle poměru jeho nejnižší nabídce vypočten dle vzorce: 
 

                   Nejkratší doba realizace               __         x 10 
Doba realizace hodnoceného uchazeče 
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ČLÁNEK VI. 
  

Požadavky na zpracování a obsah návrhu 

1. Návrh podá navrhovatel písemně v souladu s formálními, technickými a smluvními podmínkami 
vyhlašovatele uvedenými v této soutěžní dokumentaci. Dokumenty budou svázány. 

2. Návrh včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude 
zpracován v českém jazyce. Návrh bude kvalitním způsobem vytištěn tak, aby byl dobře čitelný, 

a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by mohly vyhlašovatele uvést v omyl. 

3. Cenová nabídka bude navrhovatelem doplněna do tabulky Příloha č. 1, této výzvy. Celková 
cenová nabídka bude uvedena v Kč, jako cena bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH. 

4. Vyhlašovatel požaduje, aby návrh navrhovatele obsahoval tyto dokumenty, řazené 
v následujícím členění: 

▪ Úvodní strana (krycí list) – název obchodní soutěže, identifikační údaje navrhovatele, 

kontaktní údaje navrhovatele (telefon, e-mail, adresa), v případě právnické osoby 
jméno a příjmení osoby statutárně jednající za navrhovatele. 

▪ Předložení požadovaných dokladů dle čl. IV těchto podmínek. 

▪ Navrhovaná výše nájmu (vyplněná příloha č. 1- tabulka) 

▪ Návrh smlouvy, podepsaný navrhovatelem, popř. osobou oprávněnou za navrhovatele 
jednat a podepisovat. 

 

 

ČLÁNEK VII. 

  

Návrh smlouvy 

1. Návrh smlouvy tvoří přílohu těchto podmínek. 

2. Navrhovatel je povinen předložit tento návrh po doplnění hlavičky a nabídkové ceny za nájem 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za navrhovatele. Navrhovatel není oprávněn 

ve smlouvě činit jiné změny či úpravy. 

3. Navrhovatel ke smlouvě přiloží také „Podnikatelský plán a koncepci provozu zařízení, které jsou 

předmětem nájmu“. 
 

 

ČLÁNEK VIII. 
  

Prohlídka předmětu nájmu 
 

1. Prohlídka předmětu nájmu proběhne dne 27. 5. 2021 od 10:00 hod. Sraz účastníků bude u 

stávajícího vstupu do areálu minigolfu. Kontaktní osobou v této věci je Karel Ton, telefonní číslo: 
+420 604 104 189, e-mail: vedoucí@kamencovejezero.cz. Prohlídky se nejvýše 2 osoby za 

každého navrhovatele. 
 

 

ČLÁNEK IX. 
  

Lhůta pro podání nabídek -datum, hodina a způsob doručení návrhu 
 

1. Lhůtou pro podání nabídek se rozumí termín, ve kterém mohou uchazeči zpracovávat a podávat 
své nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit do termínu a hodiny konce této lhůty. Nabídky, 

které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, zadavatel odmítne a nebude je 

hodnotit, včetně opožděných poštovních zásilek. Pozdě doručené nabídky zadavatel neotvírá. 
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2. Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 18. 6. 2021. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 

18. 6. 2021 do 10:00 hod. na adresu Zoopark Chomutov, p.o., Přemyslova 259, PSČ 430 
01 Chomutov v zalepené obálce a označeny: „NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O 

NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA NÁJEM POZEMKŮ ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ A 

PROVOZU AREÁLU ADVENTURE GOLFU“, a to buď poštou, nebo osobně do sídla 
společnosti od pondělí do pátku v čase 8 – 10.00 hodin. 

 

 

ČLÁNEK X. 

  
Lhůta vázanosti zájemce 

 
1. Navrhovatel je svým návrhem vázán do 30. 8. 2021. 

 

 

ČLÁNEK XI. 

  
Ostatní ustanovení 

 
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: 

▪ odmítnout všechny návrhy, 

▪ změnit nebo zrušit tuto soutěž v kterékoliv její fázi, 

▪ nevracet podané návrhy, 
▪ nehradit navrhovatelům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži, 

▪ neuzavřít smlouvu se žádným navrhovatelem, 
▪ před vyhlášením výsledků výzvy k podání nabídky ověřovat a upřesňovat informace 

uváděné v nabídkách a jednat s uchazeči za účelem získání dalších doplňujících 

informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek. 
 

Přílohy: 
Č.1_Tabulka s cenou nájmu  

Č.2_Návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
Č.3_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 

Č.4_Krycí list 

Č.5_Zákres vymezeného území s výškopisem v pdf 
Č.6_Zákres vymezeného území s výškopisem v dwg 

Č.7_Koordinační situace „nová vrátnice a vjezd do kempu“ 
 

 
V Chomutově dne 18. 5. 2021  
 

                                         
 

 

 
                                                                       ………….………………………….…………                               

                                                             Bc. Věra Fryčová, ředitel 
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