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1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Účelem tohoto výběrového řízení je výběr nejvhodnějšího nájemce pro nebytové prostory v
budově č. p. 89, v katastrálním území Malá Strana na adrese U Lužického semináře 8,
Praha 1 (MČ Praha 1 podíl id. 18/19), kdy schéma s vyznačením nebytového prostoru
určeného k pronájmu a specifikace prostor tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen „Nebytový
prostor“)
Nájem bude sjednán na dobu neurčitou.
Minimální nabídková cena nájemného bez DPH, kterou se zavazuje uchazeč hradit za
jeden měsíc nájmu, nebyla stanovena. Všude, kde se v této Výzvě hovoří o nájemném, má
se na mysli nájemné, které neobsahuje platby za služby, které budou hrazeny nájemcem v
plné výši zvlášť.
Bližší požadavky na budoucího nájemce Nebytových prostor a požadavky na využití
pronajímaných Nebytových prostor jsou uvedeny v kapitole č. 3 této výzvy k podání nabídek.
Toto výběrové řízení je realizováno jako tříkolové tak, jak je specifikováno níže.
Předpokládané zahájení nájmu Nebytových prostor: nebytový prostor vhodný
k okamžitému užívání.
2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU NÁJMU – NEBYTOVÉHO PROSTORU
Specifikace Nebytového prostoru je provedena přílohou č. 1 této Výzvy.
3.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE A ČINNOSTI PROVOZOVANÉ NÁJEMCEM V
NEBYTOVÉM PROSTORU:

1. Přípustné využití Nebytového prostoru. V Nebytových prostorech vyhlašovatel připouští
provozování pouze takové činnosti, která nebude mít rušivý charakter, který obtěžuje nad míru
přiměřenou poměrům vlastníky a uživatele okolních nemovitostí/prostor (například hlukem,
nikoli konkurenční činností). V Nebytových prostorech nesmí být provozovány činnosti, které
by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovaly okolí Nebytových prostor hlukem, zápachem
zvýšeným provozem apod.

 V Nebytových prostorech nesmějí být provozovány činnosti, které by byly v rozporu
s právními předpisy a/nebo dobrými mravy.

Stránka 2 z 10

Příloha k usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR21_0884 ze dne 20.07.2021



Nebytové prostory svěřené městské části Praha 1 nebudou pronajímány za účelem
provozování následujících činností (viz usnesení 4. zasedání Obvodní rady MČ Praha
1 číslo u96_0039 ze dne 29. 1. 1996):
 nonstop bar, diskotéka,
 herna, hrací a výherní automaty, sázková kancelář,
 sex-shop, erotický salon,
 prodej pyrotechnických pomůcek,
 prodejna suvenýrů vycházejících z jiných než pražských a českých tradic,
 prodejna militárií, předmětů s nacistickou a komunistickou tématikou.

2. Studie budoucího využití Nebytového prostoru. Nabídka uchazeče o nájem Nebytových
prostor musí obsahovat studii budoucího využití Nebytových prostor včetně případného
závazku uchazeče uvést Nebytové prostory na své náklady do stavu způsobilého k využití pro
uchazečem navrhovaný způsob využití (studie je zpracována na náklady uchazeče).
Vyhlašovatel (pronajímatel) nebude nájemci kompenzovat jakékoli náklady vynaložené na
případnou úpravu/rekonstrukci Nebytových prostor, a to ani při skončení nájmu včetně případu
předčasného skončení nájmu. Podmínkou nájemního vztahu a rekonstrukce/úpravy
Nebytových prostor tedy bude vzdání se nároku nájemce na kompenzaci prostředků
vynaložených na rekonstrukci/úpravu Nebytových prostor, nároku na zhodnocení Nebytových
prostor, a to i pro případ ukončení nájemního vztahu včetně předčasného ukončení.
Případná rekonstrukce/ úprava Nebytových prostor bude probíhat podle pravidel uvedených
v nájemní smlouvě. Veškeré práce při rekonstrukci/úpravě Nebytových prostor včetně jejich
rozsahu a podoby mohou být provedeny pouze s předchozím písemným souhlasem
vyhlašovatele
3. Základní podmínky nájemního vztahu. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou.
Nájemní smlouva bude obsahovat inflační doložku. V nájemní smlouvě bude zakotveno
nájemcovo

vzdání

se

jakýchkoli

nároků

proti

vyhlašovateli

v souvislosti

s rekonstrukcí/úpravami a údržbou Nebytových prostor a jejich zhodnocením.
Před uzavřením nájemní smlouvy bude vyhlašovatel požadovat složení jistoty ve výši
trojnásobku nabízeného měsíčního nájemného za Nebytové prostory.
4. Požadovaná kvalifikace uchazeče.
Pro podání nabídky, není způsobilý uchazeč, který:
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 byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin;
 má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
 má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li uchazečem právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Vyhlašovatel požaduje, aby uchazeč předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu jím navrhovaného projektu budoucího využití Nebytových prostor.
K účasti v soutěži dle této výzvy není způsobilý uchazeč, vůči kterému vyhlašovatel
v posledních 3 letech před podáním nabídky evidoval splatnou pohledávku, s jejíž úhradou byl
uchazeč v prodlení alespoň 45 dnů, nezpůsobilí jsou z tohoto důvodu rovněž účastníci tvořící
koncern s účastníkem uvedeným v první větě tohoto odstavce.
K účasti v soutěži dle této výzvy není způsobilý uchazeč, který v posledních 10ti letech před
podáním nabídky porušil nájemní smlouvu s vyhlašovatelem podstatným způsobem, kdy
z tohoto důvodu byla nájemní smlouva ukončena ze strany vyhlašovatele, nezpůsobilí jsou
z tohoto důvodu rovněž účastníci tvořící koncern s účastníkem uvedeným v první větě tohoto
odstavce.
Splnění všech výše uvedených podmínek kvalifikace prokáže uchazeč česným
prohlášením s tím, že předložení dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění výše
uvedených kvalifikačních předpokladů, bude vyhlašovatelem požadováno pouze po
vítězném uchazeči před uzavřením nájemní smlouvy.
4. POŽADAVKY NA OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY UCHAZEČE
1. Pro první kolo podávání nabídek platí:
Nabídka uchazeče bude předložena v tištěné podobě v jednom originálu a rovněž
v elektronické podobě na nosiči dat. Nabídku nelze podat elektronicky nebo prostřednictvím
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datové schránky. Nabídka bude vyhlašovateli předložena v českém jazyce. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly vyhlašovatele uvést v omyl. Všechny listy části
(B) nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
spojeny/sešity dohromady.
Nabídka uchazeče bude předložena v samostatné uzavřené obálce, do které budou vloženy
dvě další obálky a samostatný krycí list, tedy následující části:
Část (A) krycí list nabídky podle vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Část (B) nabídky uchazeče, která bude v samostatně uzavřené obálce označené „Část
(B)“ a bude v této obálce vložena do obálky uchazeče s nabídkou. Tato část (B) bude
obsahovat:


Identifikační údaje uchazeče



Obsah nabídky s uvedením čísel stránek



Projekt budoucího využití Nebytových prostor musí obsahovat minimálně:


podrobný slovní popis projektu budoucího využití Nebytových prostor
s podrobným

popisem

aktivit,

které

budu

uchazeč

v Nebytových

prostorech provozovat a které se nájemce v nájemní smlouvě zaváže
dodržovat;


harmonogram odhadu doby nutné na rekonstrukci/úpravu Nebytového
prostoru a případný odhad nutných nákladů;



popis výsledné podoby Nebytových prostor v případě úprav/rekonstrukce
provedených nájemcem (pro vyloučení pochybností se uvádí, že
pronajímatel nebude nájemci kompenzovat jakékoli náklady vynaložené
na rekonstrukci Nebytových prostor a nájemce se v nájemní smlouvě
takových nároků výslovně vzdá a kompenzace tak není možná ani
započtením na platby nájemného)



čestné prohlášení prokazující požadovanou kvalifikaci uchazeče podle kapitoly 4.
této výzvy.

Část (C) nabídky, která bude v samostatné uzavřené obálce označené „Část (C)“ a
bude v této obálce vložena do obálky uchazeče s nabídkou. Tato část (C) bude
obsahovat:
Uchazečem nabízené měsíční nájemné za Nebytové prostory bez DPH.
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Nájemné bude uvedeno za jeden měsíc nájmu/Nebytové prostory/v českých korunách.
Minimální nabídková cena nájemného bez DPH, kterou se zavazuje uchazeč hradit za jeden
měsíc nájmu Nebytového prostoru, nebyla stanovena.
Pro vyloučení pochybností vyhlašovatel uvádí, že obálka s nabídkou označena bude
obsahovat část (A) krycí list nabídky, dále obálku s částí (B) nabídky a dále obálku
s částí (C) nabídky. Obálka označená „Část (C)“ nebude odtajněna v prvním kole
podávání nabídek.
2. Pro druhé kolo podávání nabídek platí:
Ve druhém kole bude vyhlašovatelem hodnocena pouze Cenová nabídka předložená
uchazečem v prvním kole – bude otevřena obálka s cenovou nabídkou.
3. Pro třetí kolo podávání nabídek platí:
Ve třetím kole bude uchazeč podávat cenovou nabídku prostřednictvím vyplnění Formuláře
tak, jak je uvedeno podrobně v kapitole 4. této výzvy.
Pro všechna tři kola podání nabídek platí, že vyhlašovatel si vyhrazuje právo požádat
uchazeče o vysvětlení jeho nabídky, upřesnění, či doplnění nabídky a uchazeč je povinen
vyhlašovateli takové vysvětlení, upřesnění, či doplnění nabídky poskytnout.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Podávání nabídek a jejich hodnocení bude probíhat ve třech kolech. Podmínkou účasti
v soutěži (již pro první kolo soutěže) je uhrazení jistoty ve výši 50.000 Kč (dále jen „Jistota“) s
tím, že Jistota musí být uhrazena na účet vyhlašovatele č. ú. 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol 8300892201 nejpozději v poslední den pro podání nabídek. Jistota bude
uchazečům vrácena do 10 pracovních dnů po rozhodnutí Rady městské části Praha 1 o
výsledku výběrového řízení.
Otevírání Obálek
Při otevírání obálek Hodnotící komise zkontroluje, zda byla složena jistota a dále zda obálky
s nabídkami obsahují krycí list a dvě obálky - označené „Část (B)“ a „Část (C)“. Tyto dvě
obálky označené „Část (B)“ a „Část (C) Hodnotící komise při otevírání obálek s nabídkami
dále neotevírá.
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1. První kolo
V prvním kole budou nabídky uchazečů hodnoceny pouze podle následujících kritérií:
Projekt

budoucího

využití

Nebytových

prostor

včetně

popisu

případně

zamýšlené

rekonstrukce/úpravy Nebytových prostor. Projekt budoucího využití musí obsahovat minimálně
uchazečem navrhovaný způsob a harmonogram pro využití Nebytových prostor s výhledem na
dobu zprovoznění/otevření provozovny. Projekt využití Nebytových prostor musí obsahovat
podrobný popis aktivit, které hodlá uchazeč v Nebytových prostorech v popsaném časovém
harmonogramu provozovat,

popis využití Nebytových prostor. V případě zamýšlené

rekonstrukce/úpravy Nebytových prostor bude nabídka uchazeče obsahovat popis zamýšlené
úpravy/rekonstrukce včetně popisu výsledné podoby Nebytových prostor.
Způsob hodnocení výše uvedených kritérií v prvním kole:
Hodnotící komise vybere nabídky uchazečů, které jsou dle výše uvedených hodnotících kritérií
vhodné pro vyhlašovatele, analogicky dle § 1777 zákona č. 89/2012 Sb.
Do druhého kola soutěže postupují všichni uchazeči, jejichž nabídky jsou kompletní a
obsahují všechny jednotlivé části (krycí list a dvě obálky - označené „Část (B)“ a „Část (C)“) a
jejichž nabídky hodnotící komise označí jako vhodné v prvním kole s ohledem na povolené
využití Nebytových prostor – soulad s touto výzvou, právními předpisy a dobrými mravy.
O výsledku prvního kola hodnocení nabídek budou vyrozuměni všichni uchazeči. Uchazeči,
kteří postoupí do druhého kola, budou informováni a budou vyzváni k účasti na jednání
komise pro hodnocení nabídek ve druhém a třetím kole soutěže. Otevírání obálek
s nabídkami v prvním kole soutěže se mohou účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku
do soutěže a řádně a včas uhradili Jistotu.
2. Druhé kolo
Hodnocení nabídek ve druhém kole soutěže se účastní osobně (v zastoupení) všichni
uchazeči, kteří k tomu byli vyhlašovatelem vyzvání po prvním kole soutěže.
Ve druhém kole bude otevřena Cenová nabídka uchazeče, která byla součástí nabídky pro
první kolo a byla umístěna v uzavřené obálce a budou hodnoceny nabídky uchazečů, kteří
postoupili do druhého kola soutěže a hodnoceny podle následujících pravidel:
Vyhlašovatel bude hodnotit podané nabídky analogicky k § 1777 zákona č. 89/2012 Sb. podle
jejich vhodnosti pro vyhlašovatele s tím, že hodnoceno bude následující kritérium:
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Uchazečem nabízená cena za jeden měsíc nájmu Nebytových prostor jako celku bez DPH.
Nabídku výše nájemného uchazeč uvede v nabídce – samostatné uzavřené obálce tak, aby
nebyla odtajněna v prvním kole.
Minimální nabídková cena nájemného bez DPH, kterou se zavazuje uchazeč hradit za jeden
měsíc nájmu Nebytového prostoru, nebyla stanovena.
Způsob hodnocení nabídek ve druhém kole soutěže:
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle jejich vhodnosti pro vyhlašovatele analogicky
dle § 1777 zákona č. 89/2012 Sb..
Nejvhodnější nabídkou ve druhém kole soutěže se stane nabídka, ve které uchazeč nabídne
nejvyšší cenu (nejvyšší nabízené nájemné) za jeden měsíc nájmu Nebytových prostor jako
celku bez DPH.
Výsledek druhého kola soutěže je vyhlašovatelem oznámen všem účastníkům druhého kola
soutěže na jednání komise pro hodnocení nabídek.
3. Třetí kolo
Třetí kolo proběhne ihned (bez přestávky) po skončení druhého kola soutěže. Třetího kola
soutěže se účastní všichni uchazeči, kteří k tomu byli vyhlašovatelem vyzváni a dostavili se
osobně (v zastoupení) na jednání komise pro hodnocení nabídek v druhém kole.
Třetí kolo soutěže probíhá následujícím způsobem:
1. Vyhlašovatel seznámí všechny přítomné s výší nabídkové ceny nájemného
uchazeče, jehož nabídka byla ve druhém kole hodnocena jako nejvhodnější
(nejvyšší nabídnutá cena);
2. Vyhlašovatel rozdá všem přítomným uchazečům formulář pro uvedení
nabídkové ceny měsíčního nájemného za Nebytový prostor jako celek bez DPH
opatřený razítkem vyhlašovatele (dále jen „Formulář“) a obálku opatřenou
razítkem vyhlašovatele a podpisem alespoň jednoho člena komise pro
hodnocení obálek (dále jen „Obálka“);
3. Vyhlašovatel vyzve uchazeče účastnící se třetího kola, aby do Formuláře uvedli
své identifikační údaje a výši nájemného bez DPH, kterou se zavazují hradit za
jeden měsíc nájmu Nebytového prostoru s tím, že výše nabízeného nájemného
nesmí být nižší než výše nájemného určení nabídkou, která byla jako
nejvhodnější vybrána ve druhém kole soutěže;
4. Vyhlašovatel vyzve uchazeče, aby vložili vyplněný Formulář do Obálky, Obálku
zalepili a předali ji hodnotící komisi.
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Hodnotící komise následně otevře všechny Obálky. Vítěznou nabídkou celé soutěže se
stane nabídka uchazeče, který splní všechny podmínky této výzvy a předloží nejvyšší
cenovou nabídku ve třetím kole soutěže. S tímto uchazečem může být následně
uzavřena nájemní smlouva.

6. PROHLÍDKA

NEBYTOVÝCH

PROSTOR,

DODATEČNÉ

INFORMACE

K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
1. S ohledem na charakter výběrového řízení bude pro uchazeče provedena prohlídka
Nebytových prostor. Pro prohlídku Nebytových prostor jsou uchazeči povinni se registrovat
emailem na adrese ivo.prokel@praha1.cz. Žádost o registraci musí obsahovat minimálně
identifikaci osoby uchazeče a termín, ve kterém se chce uchazeč zúčastnit prohlídky.
Prohlídka Nebytových prostor se bude konat v následujících termínech:

dne 11.03.2022 od 10:00 do 10:30 hod
dne 17.03.2022 od 14:00 do 14:30 hod
dne 25.03.2022 od 14:00 do 14:30 hod

Prohlídku Nebytových prostor je vyhlašovatel připraven uspořádat i individuálně. Žádost o
prohlídku je třeba doručit elektronicky na adresu ivo.prokel@praha1.cz. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo neakceptovat žádost uchazeče o prohlídku a prohlídku neprovést.

7. VYHRAZENÁ PRÁVA VYHLAŠOVATELE
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli zrušit, a to bez udání důvodu, a
to kdykoli v průběhu výběrového řízení. Uchazeč nese náklady na účast, které mu vznikly;
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů a
nevybrat žádnou z uchazeči předložených nabídek;
3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným z uchazečů;
4. Vyhlašovatel nehradí uchazečům náklady na účast ve výběrovém řízení, a to ani v případě
zrušení výběrového řízení vyhlašovatelem.
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8.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídky uchazeče:
Adresa pro podání nabídky:

do dne 31.03.2022 do 12:00 hodin
Městská část Praha 1, adresa Vodičkova 18,
INFORMAČNÍ CENTRUM

Termín otevírání obálek s nabídkami bude zveřejněn na http://reality.praha1cz (Pronájem
nebytových prostor, sekce Výběrové řízení).
Nabídky se podávají v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, která musí být označena
„Neotevírat – VÝBĚR NÁJEMCE NEBYTOVÉHO PROSTORU V BUDOVĚ Č. P. 89“ Na
obálce musí být uvedena identifikace uchazeče.

9. PŘÍLOHY K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK


Příloha č. 1 – Specifikace Nebytového prostoru



Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky

V Praze dne 01.03.2022

za městskou část Praha 1

_____________________________
Mgr. Petr Vaněk, vedoucí odboru
technické a majetkové správy, v.r.
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