TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., Mostecká 24, Jihlava

Poptávkové řízení na nájemce a provozovatele občerstvení
v areálu společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Současná situace
Společnost TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. (Mostecká 24, Jihlava) se zabývá pronájmem vnitřních a
venkovních sportovních kurtů. Disponuje 8 tenisovými venkovními antukovými kurty, 6 tenisovými
kurty s umělým povrchem v halách, 2 kurty na squash a 4 kurty na badminton. Součástí areálu je i
předmět nájmu – zázemí restaurace o celkové výměře 182,1 m2 – pro kterou společnost hledá
nájemce a provozovatele. Prostory se nachází v přízemí objektu provozní budovy zkolaudované
v červnu 2013 a jsou vybaveny nábytkem, základními elektrospotřebiči, zabezpečeny Elektronickou
zabezpečovací signalizací a vytápěny centrální kotelnou.
Prohlídku prostor lze uskutečnit po předchozí domluvě s výkonným ředitelem společnosti Ing.
Gustavem Slavíkem na tel. 725 368 748.

Situační plán prostor
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
www.teniscentrum-ji.cz

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., Mostecká 24, Jihlava

Podmínky pro účastníky
1. Účastník v době podpisu smlouvy vlastní živnostenský list opravňující k provozování
gastronomického zařízení.
2. Účastník není v době podání přihlášky do řízení veden v rejstříku dlužníků, není vůči němu
zahájeno exekuční, případně insolvenční řízení.
3. Před případným podpisem smlouvy účastník doloží:
a) Kopii živnostenského listu.
b) Čestné prohlášení, že k datu podání přihlášky do poptávkového řízení nebyl účastník
veden v rejstříku dlužníků a není na něm zahájeno exekuční, případně insolvenční
řízení.
c) Výpis z rejstříku trestů.

Kritéria poptávkového řízení
Kritéria poptávkového řízení
Měkká kritéria
Ochota vzájemné spolupráce
Vztah ke sportovním aktivitám
Zaměření na spokojenost zákazníka
Přátelské vystupování

Tvrdá kritéria
Výše měsíčního nájemného
Otevírací doba (min. 13:00 – 21:00) + turnaje

Účastník doloží:
1. Gastronomický a personální koncept provozovny (sortiment, cenová hladina, ukázka
nabídkového listu, cílové skupiny…)
2. Návrh využití prostor restaurace ke komerčním aktivitám (školení, fir. akce…)
3. Shrnutí zkušeností s provozem restauračního zařízení
4. Návrh výše nájmu a otevírací doby
5. Návrh potenciální spolupráce (sportovní areál a restaurační zařízení)
(vše lze dodat v jednom dokumentu)
Účastník doloží materiály fyzicky v sídle společnosti nebo zašle elektronicky na adresu
teniscentrum.jihlava@telecom.cz do 25. 10. 2019 12:00. Osobní schůzky budou probíhat 31. 10. 2019
v dopoledních hodinách. Návrh smlouvy obdrží zájemce při prohlídce areálu nebo na vyžádání
prostřednictvím výše zmíněné emailové adresy.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

Odmítnout všechny nabídky
Změnit, příp. zrušit toto poptávkové řízení bez zdůvodnění
Nevracet podané nabídky jednotlivým účastníkům
Neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem
Nehradit účastníkům žádné náklady spojené s podáním nabídky
Respektovat aktuální legislativu ohledně GDPR
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
www.teniscentrum-ji.cz

