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Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor 
 

(toto výběrové řízení nepodléhá úpravě zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění) 

 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 
 
Název zadavatele:   Krajská zdravotní, a.s. 
Právní forma:    akciová společnost 
IČ:     25488627 
DIČ:     CZ25488627 
Sídlo zadavatele:   Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Osoba oprávněná jednat:  Ing. Eduard Reichelt, pověřený člen představenstva 
Kontaktní osoba zadavatele:  Ing. Václav Štyvar 
Telefon:     +420 477 117 901 
e-mail:     vaclav.styvar@kzcr.eu 
 
 

2. Předmět výběrového řízení 
 
Předmětem výběrového řízení je pronájem nebytových prostor č. 3115 za účelem provozování 
rychlého občerstvení. 
 
Prostory určené k pronájmu se nacházejí v Krajské zdravotní, a.s., Nemocnici Chomutov, o.z. v 
1 NP budovy polikliniky. 
 
Celková plocha nebytového prostoru včetně sociálního zařízení činí 68,10 m2. 
 
Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena smlouva o pronájmu, která bude v souladu s 
podmínkami danými zadávacími podmínkami a vybranou nabídkou.  
 
 

3. Prokázání kvalifikace uchazeče 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal kvalifikaci v následujícím rozsahu a formě: 
 

1. předložením čestného prohlášení, že: 
 

 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu, 

 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
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 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. 

 
Čestné prohlášení bude doloženo originálně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 
 

2. předložením živnostenského oprávnění 
 
Živnostenské oprávnění bude doloženou formou prosté kopie. 
 
 

4. Požadovaný obsah a zpracování nabídky  
 
Nabídku předloží uchazeči písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení. V nabídce bude 
jednoznačně uvedena identifikace uchazeče a veškeré dokumenty budou podepsány osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče.  
 
Uchazeč v nabídce uvede nabídkovou cenu v Kč za jeden měsíc pronájmu. Minimální nabízená 
částka činí 12 000 Kč měsíčně. Do této částky nejsou zahrnuty spotřeby energií. 
 
Součástí předložené nabídky bude zpracovaný podnikatelský záměr, který bude obsahovat návrh 
otevírací doby a specifikaci nabízeného sortimentu.  
 
 

5. Způsob a místo podání nabídek 
 
Nabídky se podávají písemnou formou osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce 
označené „NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor“. 
 
Nabídku je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech: 

pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. 
pátek od 8:00 do 13:00 hod. 

do podatelny Krajské zdravotní, a.s.– budova ředitelství, Sociální péče 3316/12A, 401 13  Ústí nad 
Labem. 
 
 

6. Lhůta pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 1. 2011 ve 13.00 hod. 
 
 

7. Způsob hodnocení nabídek 
 
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií, která jsou uvedena v sestupném pořadí 
podle významu, který jim zadavatel přisuzuje: 
 

 nabídková cena 

 pestrost nabízeného sortimentu 

 otevírací doba 

 kvalita a obsah podnikatelského záměru 
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8. Ostatní podmínky zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výběrového řízení nebo 
jeho zrušení, a to bez udání důvodu. 
 
Doručením oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nevzniká mezi zadavatelem a uchazečem 
právní vztah. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečné podobě a podmínkách 
smlouvy. 
 
Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 21. 1. 2011 
 
 
 
___________________________ 

Ing. Eduard Reichelt 
pověřený člen představenstva 

 
 

 


