
 
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

oznámení o zahájení výběrového/nabídkového řízení na pronájem a 
provozování prostor sloužících k podnikání - Střelnice 

 

1. Firma: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, 738 01  
Frýdek-Místek, IČ: 26829495 vyhlašuje výběrové řízení na provoz střediska 
střelnice  

a to na dobu pěti let s možností prodloužení o dalších pět – počínaje 1.1.2022 resp. 
1.2.2022.  

 
2. Středisko střelnice je ve výlučném vlastnictví Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.. 

Střelnice se nachází v objektu Haly Polárka, který je nedílnou součástí pozemku 
parc. č. 3235/37 v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, zapsaného na LV č. 8374 u 
katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek. Hala Polárka je objekt občanské vybavenosti č.p. 3726. 
V 1.PP Haly Polárka se pak nachází prostory vybavené a zkolaudované jako 
střelnice pro ruční palné zbraně a lovecké zbraně. (dále jen “Střelnice”). 
Předmětem nájmu a provozování jsou jak prostory sloužící k podnikání souhrnně 
označené jako střelnice, ale i vnitřní vybavení střediska střelnice, které je 
specifikovány v návrhu smlouvy a jejích přílohách a další s provozem střelnice 
související prostory (šatna). 

 
3. Předpokládaná minimální hodnota nabídky za nájem: 42 000 Kč bez 

DPH/měsíčně a to včetně zálohy na služby za dodávku el. energie a plynu, 
vodného stočného a za odvoz odpadu. V případě zvýšení ceny za služby o více než 
5% si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšení nájemného a ceny služeb o příslušné 
míru navýšení dodavatelských služeb. 

 
4. Je vyžadováno složení kauce ve výši tříměsíčního nájemného.  
 
5. Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídnutá cena. V případě, že více 

nabídek bude obsahovat totožnou nabídkovou cenu, zvítězí ta nabídka, která byla 
podána nejdříve. 

 
6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, 

kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání jsou stanoveny 
v návrhu smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikaní. 

 



 
 

 

7. Kontaktní osoba: Ing. Jan Damek, jednatel obchodní společnosti e-mail: 
jan.damek@sportplex.cz 

 

Výše uvedená korespondenční a e-mailová adresa je zároveň místem pro podání 

nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum 

odeslání. 

8. Nabídky budou předkládány v českém jazyce. 
 
9. Uchazeč je povinen doložit oprávnění k podnikání pro živnosti: 
- Přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva 
- Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní 

10. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení 
výběrového řízení a končí dne 22. 11. 2021 ve 12.00 hod. 

 
11. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., si vyhrazuje právo vyzvat k upřesnění podmínek 

nabídkového řízení, právo vyzvat k úpravě nabídek, právo nabídkové řízení zrušit i 
bez uvedení důvodů, právo uzavřít smlouvu se kterýmkoli z uchazečů a právo 
odmítnout všechny nabídky. 

 
12. Nabídky se nevrací a zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu vyhodnocení. 
 

13. Nabídka musí obsahovat: 
- vyplněný Krycí list nabídky 
- doklady o oprávnění k podnikání uchazeče nutných pro provoz střelnice výše 

uvedených 
 
14. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 

dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

       Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.  
       Zastoupen 
       Ing. Janem Damkem  
       Jednatelem obchodní společnosti  


