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POPTÁVKA 
 

 

I. Objednatel: 

Městská správa sociálních služeb 

Se sídlem:  Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

IČ:   00380504 

Zastoupení:  Bc. Marie Sáňková - ředitelka 

 

Vás vyzývá k podání nabídky na zajištění doplňkového prodeje dle bodu 1, Nájemní 

smlouvy (dále jen „kantýna“) 

 

II. Podmínky provozu kantýny: 

1. Zajišťování doplňkového prodeje (dále jen „kantýna“) od 1. 9. 2015. 

2. Místo plnění je v budově Domov pro seniory, Sadová 18, Boskovice 

3. Poskytnutí prostor formou pronájmu viz. Přílohy (Nájemní smlouva a plánek 

pronajímaných prostor). 

4. Minimální otevírací a provozní doba je pondělí – pátek, 9:00 – 15:00 hodin. Maximálně 

6:30 -17:00 hodin denně. 

5. Struktura minimální nabídky, tj. základní požadovaná nabídka: 

 Cukrovinky a sušenky 

 Dezerty 

 Drogistické zboží 

 Lahůdky 

 Mléčné výrobky 

 Mražené výrobky 

 Nealkoholické nápoje 

 Ovoce a zelenina 

 Sladké a slané pečivo 

 Svačinová jídla 

 Uzeniny 

6. Veškerý zisk nájemce bude tvořen z prodeje zboží. Nájemci na provozování kantýny 

nebude nic placeno.  

7. Nájemce hradí veškeré náklady spjaté s provozem.  
8. Běžnou údržbu a úklid prostor svěřených nájemci (kantýna, její zázemí) zajišťuje na své náklady 

nájemce, opravy a revize zařízení zabezpečuje na své náklady nájemce.  
9. Stavební opravy budovy zabezpečuje na své náklady pronajímatel.  

10. Objednatel nájemci zajistí příjezdové cesty a vchod.  
11. Nájemce se zavazuje dodržovat stanovený režim pro vstup a vjezd do objektu   

12. Nájemce bude dodržovat veškeré právní předpisy a závazné normy platné pro oblast veřejného 

stravování a prodej potravinářského zboží, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 852/2004, o hygieně potravin, vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele a z č. 110/1997 o potravinách a tabákových 

výrobcích. 
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13. Kritérium hodnocení 

 Provozní doba 

 Sortimentní nabídka 

14. Podání nabídky do  31. 7. 2015  

 

III. Požadavky na strukturu nabídky: 

1. Identifikační údaje poskytovatele 

2. Oprávnění k podnikání 

3. Otvírací doba (respektování minimální a maximální otevírací doby) 

4. Sortiment (respektování minimální nabídky) 

 

IV. Doplňující informace: 

1. Nebudou hrazeny náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. 

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo tento výběr zrušit 

3. Podrobnější informace budou poskytnuty kontaktními osobami: 
      za pronajímatele – Mgr. Lenka Holíková 511 183 111, Bc. Karel Filouš 511 183 111.  

      Prohlídka prostor k pronájmu je možná dle domluvy. 

 

V. Přílohy: 

1. Návrh nájemní smlouvy 

2. Plánek pronajímaných prostor 
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