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Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložka 51

V ýb ěr ov é ř íz e ní
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (dále jen SNHK) provozovatel plaveckého
areálu vypisuje výběrové řízení na zajištění služby – cvičení aqua aerobic v 50m plaveckém bazénu a
cvičení pro seniory v Aquacentru v Městských lázních.
Čas a místo cvičení:
Zahájení cvičení od 1. 10. 2019.
Cvičení bude probíhat celoročně s výjimkou školních prázdnin a svátků.
Aqua aerobic
každé pondělí 19:30 - 20:30 hodin na mělčině 50m plaveckého bazénu
Seniorské cvičení každé úterý 11:30 - 12:30 hodin na mělčině bazénu v Aquacentru v Městských lázních
Podmínky:
 S ohledem na měnící se počet cvičenců v čase požaduje SNHK zajistit cvičení počtem cvičitelů/lek (dále
jen cvičitel) takto:
v měsíci září, říjen, květen a červen jeden cvičitel
v měsících listopad až duben
dva cvičitelé
 Lekcí cvičení se rozumí cvičení vždy jednu celou hodinu v časech uvedených výše, příprava a uložení
pomůcek je prováděno před a po těchto časech, tzn. celkový čas včetně přípravy je cca 1,5 hodiny.
 Cvičitel používá při cvičení cvičební pomůcky (aqua činky, plavecké pásy apod.), které jsou ve vlastnictví
SNHK, cvičitel si sám zajišťuje jejich přípravu před a uložení po cvičení.
 Hudební doprovod cvičení si zajistí cvičitel na USB flash disku, SNHK poskytne aparaturu na reprodukci.
 Cvičitel musí mít licenci/certifikát o absolvování kurzu cvičitele aqua aerobic či obdobného cvičení.
 Předpokládaný počet cvičenců na lekci je 10 - 40.
 Poptávaná služba je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc.
 SNHK platí za provedené služby měsíčně, v nabídnuté ceně za lekci cvičení za jednoho cvičitele nebo
v dvojnásobné ceně v případě dvou cvičitelů.
 SNHK má právo v průběhu roku cvičební lekci zrušit bez náhrady.
 V případě nemoci nebo jiné indispozice cvičitele zajistí cvičitel náhradu - jiného kvalifikovaného cvičitele.
Bližší informace poskytne vedoucí plaveckého areálu Stanislav Bydžovský, tel. 495 404 434, email
bydzovsky@snhk.cz
Požadavky pro výběrové řízení
1. Nabídnout cenu za cvičební lekci v Kč bez DPH za cvičitele. Nejvýhodnější nabídka je nabídka
s nejnižší cenou v Kč bez DPH za lekci a cvičitele.
2. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje žadatele, tj. IČ nebo rodné číslo. Před podpisem smlouvy
vítězný uchazeč předloží originál licence své nebo svých cvičitelů.
3. SNHK s vítězným uchazečem uzavře Smlouvu o spolupráci nebo s fyzickou osobou lze uzavřít Dohodu
o provedení práce.
4. Správa nemovitostí Hradce Králové, příspěvková organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Podání žádostí
Poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny Správy nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace,
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové v zalepené obálce s označením "Cvičení v plaveckém areálu –
výběrové řízení".
Konečná lhůta pro podání nabídek je 17. 9. 2019 10:00 hodin.
V Hradci Králové dne 4. 9. 2019
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

