Statutární město Děčín vyhlašuje veřejnou pobídku na
neveřejnou příležitostnou osobní silniční dopravu
mezi městskými turistickými cíli ZOO Děčín a Zámek Děčín
(tzv. ZZ bus)
Obsah nabídky:
 cena za 1 přepravní výkon (trasa Zámek-Zoo),
 cena za 1 den přepravních výkonů v čase od 9:00 do 18:00,
 celková cena pro stanovené období provozu,
Rozhodujícím kritériem výběru je cena.
S nabídkou předložte:
 výpis z obchodního rejstříku,
 koncesi k provozování silniční motorové dopravy,
 informace o typu a parametrech vozidla.
Doplňující informace pro uchazeče:
Období provozu dopravy:
 denně od 6.7. – 8.9.2013, tj. 79 dnů,
 víkendově od 9.9. – 28.10., tj. 14 dnů,
 předpoklad je alespoň dvě jízdy za jednu hodinu.
Nástupní místa:
Zámek Děčín, Městské informační centrum Atlantik – parkoviště Atlantik, ZOO Děčín – Rajské ostrovy (Teplická ulice),
ZOO Děčín – Pastýřská stěna
Prodej jízdenek:
na všech nástupních místech přes rezervační portál www.vstupenkadecin.cz
Ostatní podmínky:
 Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 Pokud se služba osvědčí , bude možné její poskytování o jeden rok prodloužit.
 Poskytovatel obdrží 5 % provizi z tržby a úhradu provozních nákladů - splatnost čtvrtletně.
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním nabídek,
dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Vyhlašovatel si také vyhrazuje možnost neuzavřít
smlouvu s žádných uchazečem.
 Variantní řešení nabídek se nepřipouští.
 Nabídka a všechny její přílohy musí být zpracovány v českém jazyce. Výjimkou mohou být pouze doklady
k prokázání kvalifikace, ty pak musí být doloženy úředně ověřeným překladem.
 Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně
jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.
Upozornění:
V ulici Žižkova je umístěna dopravní značka B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez“ (1,5 t). Tato situace se může v průběhu období provozu změnit – v závislosti na opravě ulice Žižkova.
Kontakt pro dotazy:
Oddělení cestovního ruchu, e-mail: turistika@idecin.cz, tel.: 604 294 507
Zpracované nabídky podejte osobně nebo zašlete poštou v zalepené obálce s označením „ZZ bus – NEOTVÍRAT“ do
termínu 1.7.2013 do 13:00 hod. na adresu:
Statutární město Děčín
podatelna Magistrátu města Děčín, budova A1
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín 4

