Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 21
---------------------------------------------------------------------------

datum vyvěšení: 9.9.2016
datum snesení:

O Z N Á M E N Í
o záměru nakládat s majetkem města
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (Obecní zřízení) oznamujeme, že
Město Pec pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:
Poskytnutí nebytových prostor k provozování hostinských služeb v rámci stavby „Lanová dráha
na Sněžku“ v budovách stanic Lanové dráhy na Sněžku (v dolní stanici – budova čp. 345 v Peci
pod Sněžkou, která je součástí pozemku st.p.č. 624/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pec pod
Sněžkou; v horní stanici – budova čp. 142 na Horní Malé Úpě, která je součástí pozemku st.p.č.
180 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní Malá Úpa) formou smlouvy uzavřené podle
ustanovení § 16 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění
pozdějších předpisů, to vše na dobu určitou osmi let od nabytí účinnosti smlouvy, tj. od 1.1.2017.
Zájemce o provozování hostinských služeb, viz výše, je povinen se přihlásit do dnes vyhlášeného
koncesního řízení malého rozsahu na zakázku „Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní
a horní stanici lanové dráhy na Sněžku“, jehož přesné podmínky jsou k dnešnímu dni
zveřejněny na úřední desce města a dále na profilu zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/339b0ca0-c4d7-409f-bd3c-3ed6ebfc45c5. Zájemce je povinen stanovené podmínky
obsažené v koncesní dokumentaci beze zbytku respektovat a splnit.
Minimální plnění dle smlouvy uzavřené podle ustanovení § 16 zákona č. 139/2006 Sb., o
koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno na částku
4.800.000,-- Kč bez DPH za celou dobu koncesního vztahu. Výše celkového nabídnutého plnění
je jediným kritériem výběru provozovatele.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.9. 2016 v 10.00 hodin se srazem zájemců v dolní stanici
lanové dráhy na Sněžku v Peci pod Sněžkou, čp. 345, ve vstupní hale před vchodem do stávajícího
bistra.
Nabídky v uzavřené obálce s nápisem „VÝBĚR PROVOZOVATELE HOSTINSKÝCH

SLUŽEB V DOLNÍ A HORNÍ STANICI LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU –
NEOTEVÍRAT“ lze podávat do 3.10.2016 do 10.00 hodin na adrese DABONA s.r.o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Do podkladů koncesního řízení (poloha, kapacita a rozsah výše nebytových prostor atp.) lze
nahlédnout a podrobné informace o řízení lze získat na adrese DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516
01 Rychnov nad Kněžnou, na www.pecpodsnezkou.cz a dále na profilu zadavatele: http://sluzby.ezakazky.cz/Profil-Zadavatele/339b0ca0-c4d7-409f-bd3c-3ed6ebfc45c5.
Žádosti, návrhy a připomínky mohou zájemci předkládat písemnou formou do 3.10.2016 do 10.00
hodin na adrese DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Alan Tomášek
starosta města

