PROTOKOL
ze dne 22. 6. 2017

O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH POPTÁVKOVÉHO/VÝBĚROVÉHO/
ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE DIVADELNÍ KAVÁRNY
DIVADLA NA ZÁBRADLÍ
Složení sedmičlenné výběrové komise DNz:
Mgr. Petr Štědroň Ph. D. – ředitel DNz a předseda komise, Ing. Ivana Šolcová – ekonom,
Martina Měšťanová – šéf produkce, Alexandra Poláková – produkční, Tomáš Mery –
hospodářská správa, Tereza Klimovičová – rekvizitářka a bývalá barmanka Café Baru DNz,
Marie Fišerová – asistentka ředitele a kontaktní osoba mezi provozovatelem baru a
divadlem.
Průběh poptávkového řízení:


Výzva k zaslání nabídek byla zveřejněna na webových stránkách a facebooku DNz dne 4. 5.2017.
Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 31. 5. 2017 / 14 hodin. Termín vyhlášení výsledků pak na
13. 6. 2017.



V průběhu poptávkového řízení se k prohlídce právě rekonstruovaných prostor divadla a jeho
kavárny dostavilo 9 zájemců z 10 zaslaných nabídek.



V předkole výběru byli eliminováni dva uchazeči bez požadovaného živnostenského oprávnění
v oblasti hostinské činnosti a jeden uchazeč, jehož popis podnikatelského záměru, ceník a další
požadované informace byly nedostatečné.



V prvním kole byli dle hodnotících hledisek uvedených ve Výzvě vybráni tři uchazeči.



Ve druhém kole výběru bylo s těmito uchazeči nadále jednáno osobně při návštěvách jejich
provozoven, kde byl posuzován styl a atmosféra provozoven, konzultovány možnosti a míra
přizpůsobení sortimentu požadavkům zadavatele, byly vyjasněny detaily součinnosti budoucího
provozovatele a divadla jako vyhlašovatele. Členové výběrové komise se zajímali zejména o celodenní
catering pro zaměstnance i diváky a dále o možnosti uchazeče při zabezpečení večerních cateringů
pro zadaná představení. Ne nepodstatným hlediskem výběru byly ceny sortimentu pro diváky,
procento slev pro zaměstnance, navrhovaná výše nájemného a délka praxe v pohostinství.

ZÁVĚR:




Dle vyhodnocení výše zmíněných hledisek a požadavků vybrala komise počtem hlasů 5:1:0 (jeden
člen omluven) jako nového nájemce a provozovatele kavárny Divadla Na zábradlí pana Jiřího HŮRKU,
Blue Café s.r.o., IČO: 27927008.
K jednání o nájemní smlouvě, které se uskuteční 27. 6. 2017, byl přizván p. Hůrka, všichni členové
komise a právník DNz JUDr. Vladimír Kroupa.

Členové výběrové komise Protokol schválili, s výsledkem poptávkového řízení souhlasí, což
potvrdili svým podpisem na originále Protokolu, který je k nahlédnutí v sekretariátu
ředitele Divadla Na zábradlí.

Mgr. Petr Štědroň Ph. D.
ředitel Divadla Na zábradlí,
předseda výběrové komise
v. r.
Zapsala Fišerová

