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Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 
Kraví hora 522/2, 616 00 Brno 
IČ / DIČ: 00101443 / CZ00101443 
(dále jen „Hvězdárna a planetárium Brno“ nebo „zadavatel“) 
 
oznamuje  
 
v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací 
listinou organizace 
 

 
Věc: Záměr pronájmu plochy v nebytových prostorách určené k umístění nápojových a 
potravinových automatů. 

 
Místo plnění:  

- budova Hvězdárny a planetária Brno, Kraví hora 522/2, 616 00 Brno, postavená na pozemku 
p. č. 690 k. ú. Veveří, obec Brno 
 

- automaty budou umístěny v bočních chodbách vstupního foyer budovy 
 

Doba plnění:  
- od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2021 

 
Podmínky pronájmu: 

- Umístění a provozování 2x automatů na balené potravinové výrobky a 2x automatů na teplé 
nápoje 

- Atraktivní design (polep bočních stěn automatu vesmírnými motivy, podklady dodá zadavatel) 

- Jednoduchá obsluha pro uživatele (velký displej, rychlá a jednoduchá identifikace a výběr 
produktů). 

- Spolehlivá a mechanicky odolná konstrukce, pravidelný servis a zajištění bezvadného 
nepřetržitého provozu 

- Jednoduchá instalace a údržba (připojení na vodu a elektrickou energii v místě instalace 
připraveno) 
 

Podoba nabídky ze strany uchazeče: 
- Technický popis automatu na balené potravinové výrobky a nápojového automatu (rozměry, 

váha, požadavky na napojení vody a elektrické energie) 

- Příklad skladby sortimentu automatu na balené potravinové výrobky (počet výrobků, jejich 
reprezentativní přehled) 

- Příklad skladby nápojového automatu (počet nápojů, jejich reprezentativní výčet) 

- Výše nabízeného nájmu za pronájem 4 automatů = 4 m2 za měsíc 

- Kopie dokladů o oprávnění k podnikání 

- Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá v evidenci daní daňové nedoplatky, ani 
nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění a nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský 
nebo trestný čin proti majetku 
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Další podmínky: 

- Prohlídka místa plnění možná po dohodě se zástupcem zadavatelem Jiřím Duškem, mail: 
dusek@hvezdarna.cz, tel: 775 354 555 

- Výše specifikovaná nemovitost je ve vlastnictví statutárního města Brna a je zřizovací listinou 
předána k hospodaření Hvězdárně a planetáriu Brno 

- Základním hodnotícím kritériem, při dodržení podmínek pronájmu, je nejvyšší nabídnutá cena 
za pronájem 1m2 za měsíc 

- Písemné nabídky v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení na provozovatele 
nápojových a potravinových automatů“ zašlete na adresu zadavatele do 15. 11. 2018 do 
11:00 hodin 
 

 
Text záměru pronájmu je také zveřejněn na internetových stánkách města Brna www.brno.cz 

 
 
 
 
 
 

         Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.,  
ředitel Hvězdárny a planetária Brno, 

            příspěvkové organizace 
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Odbor vnitřních věcí MMB 
referát podatelny 
Malinovského nám. 3 
Brno 

 
 
 

                                                                                                                      
 

 
Žádost o zajištění zveřejnění informací na úřední desce MMB 
 
 
Žádáme o zajištění zveřejnění záměru pronájmu plochy v nebytových prostorách v objektu Hvězdárny 
a planetária Brno, příspěvkové organizace, určené k umístění nápojových a potravinových automatů.   
Žádáme o zveřejnění záměru v období od 29. 10. 2018 do 15. 11. 2018 včetně.  
 
Děkujeme za vyřízení. 
S pozdravem 
 

 
 

        Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.,  
ředitel Hvězdárny a planetária Brno, 

            příspěvkové organizace 
 
 
V Brně …………., č.j. ………………. 
 

       
Příloha: 
text záměru pronájmu 
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