
 
 
 
Předmět zakázky: Výzva k podání nabídky na pronájem dřevěných prodejních stánků na pořádané akce ve městě 
Přerov pro rok 2015 
  
Zadavatel: 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 
Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-Město 
IČO : 278 41 090 
DIČ : CZ 27841090 
Zastoupený : Ing. Bohumírem Střelcem – jednatelem společnosti 
Telefon: 581 291 119 
Email: obchod@tsmpr.cz 
  
 

 Požadavky: 
 

1. Nájemce bude dodržovat předpisy, které se vztahují k povolené činnosti a bude vést  základní evidenci o 

příjmech a výdajích, které souvisejí s provozovanou činností pro daňové účely. 

2. Nájemce označí své prodejní místo způsobem stanoveným v Živnostenském zákonu( tj. obchodní název, IČ, 

odpovědný vedoucí, prodejní doba, ceník, atd. ) 

3. Nájemce nebude nabízet, předvádět nebo prodávat pyrotechnické zboží. 

4. Nájemce bude dodržovat obecně platné bezpečnostní a požární předpisy. 

5. Nájemce je povinen zajišťovat řádnou ochranu majetku, který mu pronajímatel přenechal k dočasnému 

užívání, bude dbát na šetrné zacházení. V případě poškození tohoto zařízení je nájemce povinen uvést vše 

do původního stavu. 

6. Zároveň se nájemce zavazuje provádět průběžně úklid pronajatých prostor  i v okolí stánku. 

7. Ve stánku je povoleno připojit pouze el. spotřebiče do celkového příkonu 3,5 KW. Při nedodržení 

pronajímatel stánek odpojí od el. sítě! 

8. Všechny el. spotřebiče musí mít platnou revizi přenosných el. spotřebičů. 

9. Nájemce ručí za dodržování hygienických norem. 

10. Nájemce vyplývá povinnost dodržet minimální prodejní dobu minimálně od 9.00 hod do 18.00 hod 

maximálně však do 22.00 hodin. 

11. Nájemce není oprávněn přenechat prodejní místo třetí osobě. 

12. Nájemce bude prodávat po celou dobu akce :   Vánoce 2015 – 33 dní – prodejci občerstvení s alkoholem i 

bez alkoholu ( prodej od 29.11.2015 - 31.12.2015 včetně),ostatní  prodejci– 26 dní (prodej od 29.11.2015 – 

24.12.2015 včetně) 

13. Nabídková cena bude uvedena  včetně DPH na každé prodejní místo a den. Prodejní místo je  

 ½ stánek o rozměrech  190x240 cm . 

 Minimální nabídková cena pro nájemce s prodejem  tematického zboží je 200,-Kč s DPH/ den 

 Minimální nabídková cena pro nájemce s prodejem občerstvení bez alkoholu je 400,-Kč s DPH/den 

 Minimální nabídková cena pro nájemce s prodejem občerstvení s alkoholem je 1.000,-Kč s DPH/den 

14. Počet nájemců VŘ – 3 nájemci s prodejem občerstvení vč. alkoholu, 1 nájemce občerstvení bez alkoholu,  

11 nájemců s prodejem tematického  zboží  vhodného pro prodej ve velikonočním, hodovém a vánočním 

čase. 

15. Složení kauce na pokladně zadavatele – nájemce prodeje občerstvení s alkoholem 10.000,- Kč, nájemce 

prodeje občerstvení bez alkoholu 3.000,- Kč , nájemce prodeje  tematického zboží   1.000,- Kč 

16. Nájemce vypíše do nabídky sortiment, který bude nabízet na Vánočních trzích.  

17. Nájemce bude prodávat zboží, které je tematicky zaměřeno na vánoční čas. Není možno prodávat zboží, které 

není tematicky zaměřeno . 



 
 

 

18. Ostatní podmínky budou upraveny smlouvou, která bude podepsána oběma stranami. 

 

Požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost: 

 výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) nebo ŽL, pokud je plátce DPH – osvědčení o přidělení DIČ 

 zkušenosti s provozováním podobných zařízení formou vypsaných referencí 

 čestné prohlášení , že nemá nájemce žádné nedoplatky k městu Přerov a  organizacím spojeným s městem a jím 
zřízených organizací 

 
 
 
 
Hodnotící kritéria:  cena uvedená s DPH – váha kritéria 100% 
Termín podání nabídky včetně složení kauce :  do 22.10.2015 do 14 hodin 
Nabídky zasílejte:  na adresu zadavatele v zalepené obálce  zřetelně označené „Výzva k podání nabídky na 
pronájem dřevěných prodejních stánků na pořádané akce ve městě Přerov pro rok 2015“ –NEOTEVÍRAT 
Termín vyhlášení výsledků :  4.11.2015  


