Výzva
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
služby zadávané ve smyslu směrnice č. 3/2021- Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek
(Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu
s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady
stanovené v § 6 zákona).
1. Veřejný zadavatel
Úřední název:
Zastoupené:
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní místo:
Kontaktní osoba:

Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
Ing. Oľgou Roučkovou – ředitelkou organizace
Teplická 899, 418 28 Bílina, Česká republika
70885222
CZ70885222
Městské technické služby Bílina
Ing. Oľga Roučková – 602 168 332
e-mail: olga.rouckova@mtsbilina.cz

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„pronájem zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v
Bílině“
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
K předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.

1. Druh zadávacího řízení
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služby ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u které zadavatel
není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet
zásady stanovené v § 6 zákona.
2. Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto zadávacího řízení je pronájem

zařízení rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině.
Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky směřující k uzavření smlouvy o nájmu, kterou
zájemci pronajme níže uvedené zařízení nacházející se na Zimním stadionu v Bílině. Smlouva o
nájmu bude sjednána za účelem podnikání. Nájemce bude oprávněn níže uvedené zařízení pouze
v souladu se svým podnikatelským oprávněním a účelem, pro který byl zkolaudován, tj.

provozování občerstvení. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou. Úhrady za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním předmětu nájmu (dodávkou el. energie, plynu, vodného a stočného, odvoz
odpadků atd.) nejsou součástí nájemného a budou řešeny samostatně v nájemní smlouvě.
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
Pronájem vlastního majetku – 70130000-1
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

8000,- Kč bez DPH/ měsíc.

5. Místo plnění VZ: provozovna Zimní stadion, Litoměřická, Bílina
Sídlo zadavatele na adrese Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
veřejného zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu od dodavatele, se kterým bude uzavřena
smlouva, bude vyžadovat po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních
předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u
svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou
úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a
řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce
čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky
samostatně uloženou přílohou smlouvy na veřejnou zakázku.
Dodavatel podáním nabídky potvrzuje, že se v rozsahu nezbytném pro plnění veřejné zakázky
seznámil s kompletní zadávací dokumentací, včetně jejich případných vysvětlení, změn a doplnění,
a s místem plnění veřejné zakázky. Za tímto účelem dodavatel předloží čestné prohlášení k zadávací
dokumentaci v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
6. Lhůta pro podání nabídek: 12.10.2021 do 10:00 hodin
Nabídky budou přijímány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.
7. Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.bilina.cz/contract_display_475.html
Systémové číslo zakázky: P21V00000167
Zadavatel v rámci zadávacího řízení umožňuje komunikaci pouze v elektronické podobě, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
8. Požadavky k prokázání splnění kvalifikace
Účastník předloží kopii oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem podnikání odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky.
Účastník předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů.
Reference o provozování restaurace za posledních 5 let v délce aspoň 3 let a odkazem na
živnostenský list s uvedením provozovny.
Specifikaci záměru celkového využití prostoru a přilehlého salónku, potřebná spolupráce
s ostatními subjekty na zimním stadionu v oblasti gastro, spolehlivost, pečlivost.

9. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Uchazeč uvede svou nabídkovou cenu nájemného v Kč za měsíc do přiloženého vzoru nájemní
smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná nejvýše přípustná. Dále uvede do
krycího listu podnikatelský záměr.
• prvním kritériem pro hodnocení nabídky je „nejvyšší nabídková cena nájemného“ – 50 %
• druhým hodnotícím kritériem zakázky je podnikatelský záměr – 50 %.
10. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury zadávací dokumentace uvedené
níže a bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle odst.8
návrh smlouvy na pronájem zařízení rychlého občerstvení (viz. Příloha č.1)
čestné prohlášení účastníka ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (viz. Příloha č.2)
krycí list nabídky (viz Příloha č.3)
čestné prohlášení účastníka (viz. Příloha č.4)
čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně, smlouvě, k pojistnému (viz Příloha č.5)

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny
před koncem lhůty pro podání nabídek. Pro podání dotazů zadavatel stanovuje výhradně
elektronickou formu prostřednictvím elektronického systému E-ZAK. Zadavatel nebude odpovídat
přímo osobně nebo telefonicky.
Odpověď na včas podanou žádost o dodatečné informace bude do 2 pracovních dnů od jejího
obdržení uveřejněna prostřednictvím systému E-ZAK.
12. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky budou zpracovány formou návrhu nájemní smlouvy.
13. Ostatní ustanovení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo
doplnit.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodu, případně neobjednat služby u
žádného dodavatele.
Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou, její změna není možná.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které účastník vynaloží v
souvislosti s podáním nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob.

V Bílině dne 23.9.2021

Ing. Olga
Roučková

……………………………………………...

Ing. Oĺga Roučková, ředitelka MTSB

Podepsal Ing. Olga Roučková
DN: cn=Ing. Olga Roučková, c=CZ,
o=Městské technické služby Bílina,
příspěvková organizace, ou=1,
email=olga.rouckova@mtsbilina.cz
Datum: 2021.09.23 10:14:52 +02'00'

