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Odpověď na dotaz zájemce č. 1
Zadavatel:
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 24. 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. 1
Obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení, jak mám rozumět poslednímu odstavci na str. 6.
Jako FO podnikatel jsem provozoval hotel 115 lůžek, nyní jsem jako jednatel s.r.o.
Jsem odborným zástupcem v této společnosti - hostinská činnost. Dle tohoto odstavce
bude moje firma ze soutěže vyloučena, přestože jako jediný jednatel, společník a odborný
zástupce mám téměř 10 ti letou zkušenost a praxi?

Odpověď:
Uvádíme, že Vaše firma, buď jako s. r. o. nebo jako FO podnikatel rozhodně ze soutěže nebude
vyloučena v kontextu výše uvedeného a při splnění podmínek stanovených zadavatelem v koncesní
dokumentaci. Do své nabídky budete v souladu s čl. Technické kvalifikační předpoklady dokládat:
„Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, ze kterého bude patrné, že uchazeč má
zkušenosti se zajištěním provozu obdobně rozsáhlého objektu.“
Dle tohoto ustanovení není rozhodující, zda jste v současnosti zástupce s. r. o. a tuto zkušenost
budete prokazovat z doby, kdy jste byl fyzickou osobou podnikající v tomto oboru. Rozhodujícím
faktorem je, že tuto zkušenost skutečně máte.

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.

