
 
 

 

 

Odpověď na dotaz zájemce č. 4 + 5 

Informace o prohlídce místa plnění 

 

 
BERÁNEK Náchod a. s. 
Masarykovo náměstí 74 
547 01 Náchod 
IČ: 64829472 
Zastoupený:  p. Janem Birke, předsedou představenstva a Ing. Ivou Cvetanovou, členkou 
představenstva 
 
V Rychnově nad Kněžnou dne 30. 9. 2015 
 
 Z pověření zadavatele poptávkového řízení pro uzavření nájemní smlouvy k akci „Výběr 
provozovatele na pronájem a provozování Hotelu U Beránka, Masarykovo nám. 74, Náchod“ zadané 
jako koncese malého rozsahu, mimo režim zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 
koncesním řízení, reagujeme na dotaz zájemce: 
 
Dotaz č. 4 

Je možné dojednat prohlídku prostor vinárny, Blues baru a pokojů? 

 Odpověď: 

Zadavatel sděluje, že prohlídka místa plnění se uskuteční tento pátek, tj. 2. 10. 2015 v 10:00 hod. 
Prosím, dostavte se na recepci hotelu a vyžádejte si p. Rajského, současného provozovatele Hotelu 
U Beránka, který Vám umožní prohlídku uvedených prostor v tomto stanoveném termínu. 

Upozorňujeme uchazeče, že prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení se se 

stávajícím místem budoucího plnění, s jeho technickými a provozními parametry, které uchazeči 

považují nad rámec předaných podkladů za důležité pro zpracování nabídky. 

Dotaz č. 5 

Příloha č. 5 tedy není dle mého názoru kompletní ale pouze částečná? Proč v ní nejsou obsaženy 
obdobně i prostory č.p. 2062 aby měli uchazeči komplexní přehled o opravdu pronajímaných 
prostorách? Takovéto zadání se mi jeví jako zavádějící. 

Odpověď: 

Příloha č. 5 zahrnuje pouze „starou“ budovu, čp. 74. Sdělujeme, že v současnosti nemáme 
k dispozici výčet Vámi požadovaného v prostorech č. p. 2062, sdělujeme však, že je možné se 
zúčastnit prohlídky místa plnění, aby Vám byl jednoznačný rozsah pronajímaných prostor – viz. 
informace výše. 

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky 
uchazeče.  

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu města Náchod a dále na 
webových stránkách a. s.  
 
S pozdravem 
 
 ............................................. 
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností  
DABONA s.r.o.  

 Zadavatel: 


