Vážení zájemci o nájem prostor občerstvení v objektech STAREZ – SPORT,
a.s.
na Koupališti Riviéra při ul. Bauerova, Brno Pisárky
Dovolujeme si Vás
vyzvat k podání nabídek, a to v termínu do 30. 11. 2019.
Nabídky můžete podávat v uzavřených obálkách s uvedením „nabídka – nájem
prostor občerstvení – koupaliště Riviéra“ na adresu STAREZ – SPORT, a.s.,
Křídlovická 34, 603 00 Brno, osobně v pracovní době (pondělí – pátek) 8 – 16 hod.,
nebo vhozením do poštovní schránky u vchodu, poštou nebo elektronicky na
adresu elektronické podatelny e-podatelna@starezsport.cz.
Zahájení provozu letních koupališť je předpokládáno na den So 30. 5. 2020
a předpoklad ukončení provozu 6. 9. 2020 (- týden).
Pozor! V termínu 24. 7. až 9. 8. 2020 bude na koupališti Riviéra a okolních areálech
probíhat plánována akce, kdy je počítáno s omezením sortimentu stánků –
zejména pokud se týká piva a nealko nápojů – bude možný prodej jen produktů
smluvního partnera akce - bude upřesněno).
Prodej nápojů typu točené pivo a limo bude probíhat výhradně v systému vratných
kelímků (nikoliv do jednorázových). Vratné kelímky dodá provozovatel koupaliště
včetně systému výdeje, sběru, stanovení výše zálohy.
Podmínkou pronájmu prostor občerstvení je akceptace systému vratných kelímků
a podmínek akce, která se uskuteční v termínu 24. 7. až 9. 8. 2020.
Doba nájmu – letní sezóna 2020.
Do nabídky přiložte:
V případě právnické osoby - kopii výpisu z obchodního rejstříku zájemce o nájem,
v případě fyzické osoby kopii výpisu ze živnostenského registru zájemce o nájem
(může být i elektronický nebo tisk elektronického).
Do nabídky dále uveďte informace k níže uvedeným kritériím, která budou
předmětem hodnocení nabídky zájemce:
1. Návrh výše měsíčního nájemného bez DPH. Pronajímatel je plátcem DPH,
přičemž jiným plátcům účtuje k nájemnému DPH.
2. Doba provozování – zahájení/ukončení, např. od zahájení sezóny, později,
režimy v jednotlivých měsících, běžná provozní doba v jednotlivých

měsících, přizpůsobení se počtu návštěvníků (na webu areálu lze sledovat
počet návštěvníků) apod.
3. Informace ke stabilitě ekonomického, technického a personálního zázemí
zájemce (tj. informace, zda provozuje či provozoval jiná obdobná zařízení,
zda celoročně nebo sezónně, popis zkušeností, příp. prostř. referencí od
jiných pronajímatelů, možnost vlastního vybavení či dovybavení stánků,
návrh personálního zajištění),
4. Ochota platit nájemné dopředu (pronajímatel požaduje hradit nájemné a
zálohy min. měsíčně předem, tj. předložení vlastního návrhu úhrady
nájemného)
5. Návrh nabídky prodávaného sortimentu, ev. ochota přizpůsobit se
sortimentem během sezóny dle požadavků zákazníků, s ohledem na
plánovanou akci
6. Informace o možnosti přijímání platebních karet
7. Informace o možnosti přijímání stravenek (zaměstnanci společnosti
využívají systému stravenek EDENRED – Ticket Restaurant),
8. Informaci o evidenci tržeb EET při provozu občerstvení
9. Akceptace systému vratných kelímků, informace, zda používáte nebo jste
používali vratné plastové kelímky na nápoje, příp. zkušenosti
10. Další libovolné informace – např. účast na akcích koupaliště, návrh vlastních
akcí v souladu s konceptem koupaliště, jiné

Kontakty na prohlídku prostor:
Koupaliště Riviéra: Petr Mihola, tel: 604 231 755, email: mihola@starezsport.cz
V areálu se nachází celkem 5 stálých objektů nebo prostor občerstvení se zázemím, dále prodej doplňkového sortimentu
mobilními službami (zmrzlina, káva) a dalšími doplňkovými sezónními stánky (cca 3-5).
Informace o návštěvnosti koupaliště:
Měsíc

Rok
2018

Květen

0

2019
1 196

Červen

7 284

45 550

Červenec

70 349

39 075

Srpen

88 173

46 553

3 011

8 870

168 862

141 244

Září
Celkem
2018 - otevřeno po rekonstrukci od 16. 6. 2018 do 9. 9. 2018
2019 – otevřeno od 25. 5. 2019 do 2. 9. 2019

Volné objekty k pronájmu

Objekt
popis
Cukrárna/kavárna – hl. budova 2.patro

vybavení

služby/měsíc bez DPH

Další Informace

prostory občerstvení ve třetím nadzemním podlaží budovy
úpravny vody a centrální šatny bez č.p., postavené na pozemku
parc.č. 912/3, k.ú. Pisárky, obec Brno, o výměře 96,91 m 2, a to:
- prostor občerstvení č. 3.18 o výměře12,7 m2
- zázemí, tj. sklad č. 19 o výměře 8,6 m2 a č. 3.23 o výměře 5,5
m2,
- zázemí pro zaměstnance (WC, šatny, sprchy) č. 3.17 o výměře
7,4 m2 a č. 3.17 o výměře 6,6 m2,
k prostorám přináleží terasa pro sezení návštevníků č. 3.20 o Barový pult - výčep
výměře 96,5 m2 a prostory dětského koutku č. 3.21 o výměře – Starobrno
26,8 m2.
Regál
viz. zákres a foto
V ceně nájemného

cca 1.500,- Kč – 2.000,- Kč /měsíc
dle spotřebičů měření dle
skutečnosti elektřina/odpad a
voda paušál – stanoveno
Občerstvení bylo
dohodou dle typu provozu a
v provozu zpravidla
sortimentu
v měsíci 7 a 8.

Bufet u Splavu – v zadní části areálu u řeky
nebytové prostory v budově bez č.p. - sociální zařízení na ostrově
na pozemku p.č. 923/7, k.ú. Pisárky, obec Brno, a to:
- skladovací prostory o výměře 22,82 m2,
- prodejní prostory o výměře 35,84 m2,
- kuchyň o výměře 10,88 m2,
- WC a chodba o výměře 4,16 m2,
- šatna o výměře 12,09 m2,
a dále

bez vybavení

Energie – cca 6000,- Kč/měsíc na
období červen – srpen, do 20
tis./sezóna dle spotřebičů,
elektřina měřena, voda paušál
odvoz a likvidace odpadu paušálně 5 500 za červen až
srpen

- zahrádka před budovou bez č.p. – sociální zařízení na ostrově
na pozemku p.č.923/7, v k.ú. Pisárky, obec Brno občerstvení „U
splavu“ (dále jen objekt) o výměře 80 m2,
- plocha (terasa) nad střechou objektu o výměře 60 m²,
- prostor 4m2 pro umístění prodejního stánku
-

reklamní plocha pro umístění firemního a orientačního označení

nad schodištěm do objektu cca ve výměře 3,6 m x 1 m

Cukrárna/kavárna 1

U Splavu

