OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Zadavatel:
SKI KLUB Česká Třebová, z.s.
Na Skále 573
560 02 Česká Třebová
IČ: 150 29 255, DIČ:CZ15029255
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddíle L, číslo vložky 63.
http://skict.cz/

2. Název zakázky:

3. Druh zakázky:
Služby

4. Předmět zakázky:
Pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace „U
Lanovky“, která je umístěna v budově „Apartmánů“, čp. 154.
Tato budova je situována v centru lyžařského areálu
v Čenkovicích, okres Ústí nad Orlicí a je v těsném sousedství
dolní stanice lanovky na Bukovou horu.

5. Místo pro podání nabídky:
a) Poštou se nabídka podává písemná zadavateli na adresu:
SKIKLUB Česká Třebová, z.s., Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová.
b) Elektronické podání nabídky na adresu: ct.skiklub@seznam.cz .
c) Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

6. Lhůta pro podání nabídky:
a) Do 15. června 2018 do 12,00 hod.
b) Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).
c) Výběrové řízení je vedeno tak, aby provoz mohl být zahájen od 1. července 2018.

7. Popis předmětu nájmu:
a) Nebytové prostory v prvním nadzemním podlaží o podlahové ploše 156 m 2, sestávají se
z restaurace, kuchyňky, skladu, umývárny nádobí, přístupové chodby, místnosti a šatny pro
personál, WC muži, WC ženy, WC pro personál, úklidové komory, včetně vybavení, které tvoří
součást nebo příslušenství těchto nebytových prostor.

b) nebytové prostory v prvním podzemním podlaží (suterénu) o podlahové ploše 153 m2, sestávající
se z restaurace, herny, přípravny jídel a umývárnou nádobí, dvou skladu,
WC muži, WC ženy, úklidové komory, WC pro personál a zádveří včetně vybavení, které tvoří
součást nebo příslušenství těchto nebytových prostor.

8. Požadavky pronajímatele:
Celoroční provoz restaurace zajišťující možnost stravování a občerstvení pro širokou veřejnost.
Podmínkou nájemní smlouvy je také zabezpečení otevírací doby, zejména během hlavní lyžařské
sezony nad rámec standardní provozní doby.
Zajistit možnost celodenního stravování pro klienty ubytované v apartmánech SKIKLUBU.
Zajistit celodenní stravování pro lyžařské kurzy a ostatní sportovní skupiny ubytované v ubytovně
SKIKLUBU „Na Statku“.

9. Podnikatelský záměr a struktura nabídky:
a) Zadavatel požaduje předložení podnikatelského záměru, kde uchazeč nastíní budoucí provoz
restaurace zejména s ohledem na specifičnost umístění restaurace v budově „Apartmánů“ a
návaznosti na ubytovnu „Na Statku“, včetně jedinečnosti polohy v centru lyžařského areálu.
b) Součástí nabídky musí být jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození, adresa trvalého
pobytu, případně doručovací adresa, číslo telefonu a e-mail.
c) Nabídka musí obsahovat:
 originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů,
 prokázání kvalifikačních předpokladů - provozování restauračního zařízení obdobného
typu.
 licenci na prodej alkoholu.
 čestné prohlášení o tom, že vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3
letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh.
 čestné prohlášení o tom, že uchazeč není v likvidaci.
 čestné prohlášení o tom, že nemá daňový nedoplatek.
 čestné prohlášení o tom, že nemá nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění.

10. Závěrečné ustanovení:
 Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
 Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
 Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a
bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit
podmínky výběrového řízení.
 Nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu.
Pro případné další informace prostřednictvím e-mailu: ct.skiklub@seznam.cz ,
nebo písemně na výše uvedenou adresu SKIKLUBU.

V České Třebové 28. 3. 2018

Ing. Vlastislav Fiedler
předseda SKIKLUBU z.s.
Česká Třebová

