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HLAvxí  nnĚsTo pRAHA

zastoupené  Ing. Janem Rakem
ředitelem odboru hospodaření  s majetkem Magistrátu hlavní ho města Prahy

VYHLA© urp
vÝnĚnovÉ  ní zpxí  NA pRoxÁrpna NEByTovÝcH pRosToR

o výměře celkem 312,55 m2, v 1. patře budovy č .p. 34, Josefská 6o k ú . Malá Strana, obec
Praha

(dále jen jako,,Podmí nky")

Vyhla¹ ovatel Hlavní  město Praha, Odbor hospodaření  s
majetkem Magistrátu hlavní ho města Prahy,
Nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1 (dále
jen ,,Vyhla¹ ovatel")

Název výběrové h o ří zení výběrové  í wení - Josefská 3416

Budova budova č . p. 34, na adrese Josefská 6,
umí stěná na pozemku parc. č . 149, v¹ e v
katastrální m ú zemí  Malá Strana, obec Praha,
zapsaná v katastru nemovitostí  vedené m
Katastrální m ú řadem pro hlavní  město Prahu
na listu vlastnictví  č . 468 (dále jen ,,Budovaoo)

Nebytový prostor prostor č . 111 o qýměře celkem 312,55 m2
(kanceláře se záaemí m) v 1. patře Budovy
(dále jen,,Nebytový prostor'o)

Minimální  po¾ adovaná doba nájmu

Minimální  po¾ adovaná vý¹ e nájemné ho

Lhů ta pro podání  nabí dek

Jistota

Termí n ke slo¾ ení  Jistoty

není  stanovena

není  stanovena

nejpozději do 21. 6.2021,, do konce náv¹ těvní
doby podatelny

jistota pro ú č ast ve qýběrové mří zení  ve l}¹ i
80.000 Kč

před podání m nabí dky

depositní  ú č et Vyhla¹ ovatele č : 6015-
0005157998/6000 vedený u PPF banky, a.s.,

Bankovní  spojení  k ú hradě Jistoty

Ij^-



VS: 1513500119, KS: 0558, SS: IČ O
(právnické  osoby - zájemce, ýzické  osoby
podnikají cí  zájemce), nebo RČ  (bez
lomí tka) ($,zické  osoby _ zájemce)

1

Termí ny konání  prohlí dky Nebytové ho středa 5.5.2021v 10 hodin
prostoru

ú tery 1. 6.2021v 13 hodin

Kontaktní  osoba pro prohlí dku SOLID &.s., F.Roman Khek,
tel 22I 778 330, e-mail: khek@solid.cz

Shora uvedené  pojmy avýtazy mají  ní ¾ e v těchto Podmí nkácbvýznam,jaký je jim přiřazen
vY¹ e.

I. Úvodní  ustanovení

Výběrové  ří zení  r,yhla¹ uje Vyhla¹ ovatel zveřejnění m zátmé ru na uřední  desce
Magistrátu hlavní ho města Prahy. Zámé r je zveřejněn po dobu nejmé ně 30 dnů . Za
termí n vyhlá¹ ení  qiběrové ho ří zení  se pokládá den zveřejnění  ztí měru na uřední  desce
Magistrátu hlavní ho města Prahy. Zám& mů ¾ e být souďasně zveřejněn na webových
stránkách https :/irealitrriportalpr aha.cz.

Tyto Podmí nky qýběrové ho ří zení  stanoví  závazný postup a nále¾ itosti pro ú č ast ve
qýběrové m Ťí zení  o nejvhodněj¹ í  nabí dku na pronájem Nebytové ho prostoru.

Vyhla© ovatel upozorňuje ú č astní ky qýběrové ho ří zeru (dále jen ,,zájemce"), ¾ e si
vybrun4e právo vylouč it zvýběrové ho Ťí zení  v¹ echny nabí dky, jejich¾  záměrem bude
lYu®ití  Nebytové ho prostoru za ú č elem provozování  následují cí ch ěinností : nonstop,
bar, diskoté ka, směnáma, herna, sázková kancelář, sex-shop, erotický salon,
Provozování  hrací ch a r,}herní ch automatů o prodej zbraní , militarií , předmětů
s nacistickou a komunistickou té matikou, předmětů  se sexuální  tematikou,
pyrotechnic§ch pomů cek, skla a výrobků  z né j, cukrovinek, a dále prodej
upomí nkoých předmětů , suvenýrů , dá,rkoých předmětů  a jim podobných,
vYchánejí cí ch z jí ných ne¾  pra¾ ských a č es§ch tradic, masé ňí  a peelingů  rybami.
Vyhla© ovatel si vyhrazuje právo zaní tnout pozděj¹ í  pří padné  ¾ ádosti o změnu ú č elu
nájmu, vedoucí  k některé mu zvý¹ e uvedených způ sobů  lryu¾ ití ,

Vyhla© ovatel upozorňuj e zájemce, ¾ e jaké koli změny - rekonstrukce Nebytové ho
Prostoru zamý© lené  zájemcem jako budoucí m nájemcem musí  projí t předchozí m
PÍ semným schválení m Vyhla¹ ovatele a pří slu¹ nými orgány státní  správy a samosprávy.

Vyhla© ovatel upozorňuje, ¾ e zájemce jako budoucí  nájemce nesmí  zří dit třetí  osobě
k Nebytové mu prostoru ¾ ádné  v¾ í vací  právo (zejmé na, nikoliv v¹ ak qituč ně, podnájem
č i výpů jč ku), bez předchozí ho pí semné ho souhlasu Vyhla¹ ovatele.

Vyhla© ovatel si vyhrazuje právo vylouč it zvýběrové ho ří zení  v¹ echny nabí dky, ve
kteých nebude vý¹ e nabí zené ho nájemné ho dle cenové  nabí dky zájemce č init alespoň
Minimální  po¾ adovanou qý¹ í  nájemné ho, pokud je stanovena.

Vyhla© ovatel umo¾ ní  zájemců m prohlí dku Nebytové ho prostoru. Prohlí dka Nebytovóho
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prostoru se uskuteČ ní  v Termí nech konání  prohlí dky Nebytové ho prostoru za ú č asti
Kontaktní  osoby pro prohlí dku.

II. Podmí nky výběrové ho ří zení

1. Výběrové  Ťí zení je jednokolové .

2, Zájemcem mů ¾ e být pouze fyzí cká osoba, která je obč anem Č eské  republiky nebo
jiné ho č lenské ho státu EU nebo státu, kteú  je č lenem F.HP nebo © vYcarska, anebo
právnická osob4 která má sí dlo a daňové  residentství  v Č eské  republice nebo v jiné m
č lenské m státě EU nebo státě, kteqí  je č lenem EHP nebo ve © výcarsku.

Zájemce mŮ¾ e doruč it Vyhla¹ ovateli pí semnou nabí dku do výběrové ho ří zení  (dále jen
jako ,,nabí dka") na pronájem Nebytové ho prostoru způ sobem uvedeným v č lánku III.
odst. 1. a 2 těehto Podmí nek a s obsahovými nále¾ itostmi uvedenými v č lánku III. odst.
3. těchto Podmí nek. Ka¾ dý zájemce mů ¾ e podat pouze jedinou nabí dku. V pří padě, ¾ e
jeden zájemce doruč í  Vyhla¹ ovateli ví ce nabí dek, bude za řádně uč iněnou nabí dku
Pova®ována pouze ta nabí dka, která dojde Vyhla¹ ovateli jako první  v pořadí , přič em¾
ostatní  nabí dky té |lo¾  zájemce Vyhla¹ ovatel z výběrové ho í izení  vylouč í . Pokud dojde
Vyhla¹ ovateli od jednoho zájemce několik nabí dek ve stejný okam¾ ik, budou v¹ echny
§rto nabí dky z qýběrové ho ří zení  vylouč eny. Za jednoho zájemce se pro ú ěely těchto
Podmí nek pova¾ ují  takté ¾  v¹ echny osoby, které  patří  do stejné  skupiny společ ností  v
souladu s §73 a¾  §77 a násl. a §79 a násl. zákana ó. 9012012 Sb., o obchodní ch
spoleČ nostech a dru¾ stvech (zákon o obchodní ch korporací ch), ve znění  pozděj¹ í ch
PředpisŮ, a dále v¹ echny osoby, u nich¾  lykonává funkci statutámí ho orgánu nebo č lena
statutámí ho orgánu stejná osoba (společ ně drile jen,,propojené  osoby").

Znění  nájemní  smlouvy na pronájem Nebytové ho prostoru, kterou Vyhla¹ ovatel hodlá
uzavŤÍ t s vybraným zé $emcem po lyhodnocení  do¹ lých nabí dek (dále jen jako
,,Nájemní  smlouva"), je uvedeno na webových stránkách https://realitniportalpraha,cz.
Znění  Nájemní  smlour,y je na weboqých stránkách uvedeno ve variantách nájmu na
dobu urČ itou a nájmu na dobu neurč itou, přič em¾  bude pou¾ ita varianta dle po¾ adované
doby nájmu stanovené  Vyhla¹ ovatelem v těchto Podmí nkách, a není -li stanovena,
Po®adované  doby nájmu uvedené  lybraným zájemcem vjeho nabí dce, Text návrhu
Nájemní  smlouvy bude pro r,ybrarré ho zájemce,jeho¾  nabí dku Vyhla¹ ovatel vyhodnotí
jako nejvhodněj¹ í , závazný a ten nebude oprávněn po¾ adovat ani provádět v návrhu
Nájemní  smlouvy ¾ ádné  zstěny, neurč í -li Vyhla¹ ovatel jinak.

Podmí nkou Úěasti ve výběrové m Ťí zení  je slo¾ ení  Jistoty jako¾ to záruky za dodr¾ ení
Podmí nek 1ýběrové ho ří zeru zájemcem. Zájemceje povinen slo¾ it Jistotu na Bankovní
spojení  k Úhradě Jistoty v Termí nu ke slo¾ ení  Jisto§ uvedené m v těchto Podmí nkách.
Doklad o slo¾ ení  Jistoty bude povinnou souč ástí  nabí dky.

Oteví rání  nabí dek bude provedeno na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, odbor hospodaření
s majetkem, nám. Franze Fufky 1, 110 01, Praha 1, 5. patro, č . dveří  509 v ponaěti zs.
6. 2021 ve 14:00 hod. Úč ast na oteví rání  nabí dek je povolena č lenů m Lomise pro
oí eví ré ní  nabí dek, č lenů m hodnotí cí  komise, popří padě jejich náhradní ků m, a odbomým
PoradcŮm Vyhla© ovatele. O pruběhu oteví rání  obálek vyhotoví  Vyhla¹ ovatel pí semný
zápis. Oteví rání  obálek s nabí dkami je oprávněn áč astnit se rovně¾  maximálně 1

zástupce zájemce, jeho¾  nabí dka byla Vyhla¹ ovateli doruč ena ve Lhů tě pro podání
nabí dek. Při oteví raní  obálek s nabí dkami se tito zástupci zájemců  proká¾ i plnou mocí
vystavenou osobu oprávněnou za zájemce jednat, v originále nebo uředně ověřené
kopii. Jestli¾ e se jednaní  bude ú č astnit osoba oprávněná jednat za zájemce, proká¾ e se
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tato osoba prukazem toto®nosti a svou pří tomnost stwdí  svým podpisem do listiny
pří tomných osob.

Vyhla© ovatel vyhodnotí  do¹ lé  nabí dky podle krité rií  uvedených v č lánku IV. těchto
Podmí nek a jednotlivé  zájemce bude bezodkladně informovat o výsledku r,yhodnocení
jejich nabí dek. Výsledky vyhodnocení  nabí dek budou rovně¾  zveřejněny na weboých
striánkách https://realitniportalpraha.cz. Výsledky r,yhodnocení  do¹ lých nabí dek budou
předlo¾ eny k projednání  Majetkové  komisi RHMP.

Vyhla© ovateli nevzniká povinnost uzavří t Nájemní  smlouvu se ¾ ádným ze zájemci,
kteří  předlo¾ ili nabí dku do r,}běrové ho ří zení . Podání  nejvhodněj¹ í  nabí dky a splnění
ve© keých podmí nek qýběrové ho ří zeru nezakIádá zájemci právní  nárok na uzaví ení
Nájemní  smlou'uy, neboť  o uzavření  Nájemní  smlouvy a s tí m souvisejí cí m výběrem
nejvhodněj¹ í  nabí dky je oprávněna v souladu se zákonem č . I3Il2000 © b., o hlavní m
městě Praze, v platné m znění , roáodnout pauze rada hlavní ho města Prahy.

V Pří Padě, ¾ e rada hlavní ho města Prahy roáodne o uzavření  Nájemní  smlouvy se
zé $emcem, jeho® nabí dku Vyhla¹ ovatel r,yhodnotí  jako nejvhodněj¹ í , doruč í
VYhla© ovatel tomuto zájemci oznámení  o výběru nejvhodněj¹ í  nabí dky spolú  s návrhem
Nájemní  smlouvy podepsarrým ze strany Vyhla¹ ovatele avýntou kuzávření  Nájemní
smlouvy a Notrářské ho zápisu (dle definic e ní ¾ e) (dále jen jako ,,Oznámení '). Vy-braný
zájemce je povinen tento náwh Nájemní  smlouvy podepsat v po¾ adované m poč tu
lYhotovení  a doruČ it jej zpět Vyhla¹ ovateli a sepsat s Vyhla¹ ovatólem Notářský 

^zápis

(dle definice ní ¾ e) nejpozději ve lhů tě stanovené  Vyhla¹ ovatelem v Oznámení . pro
Pří Pad, ®e lYbrartý zájemce nedoruč í  Vyhla¹ ovateli Nájemní  smloulu podepsanou
vYbraným zájemcem ve lhů tě stanovené  v Oznámení  nebo jinŇ zmaří  nabylí  ú č irrrrosti
Nájemní  smlouvy, mů ¾ e Vyhla¹ ovatel, po schválení  radou hlavní ho města prahy,
vYzvat k uzavření  Nájemní  smlour,y zájemce, jeho¾  nabí dka byla r,yhodnocena jako
dal¹ í  v pořadí  nejvhodněj¹ í . Takto mů ¾ e Vyhla¹ ovatel postupovat i opakovaně.

K nabí dkám, které  svou formou a obsahem neodpoví dají  těmto Podmí nkám, nebo které
nebudou doruČ eny ve stanovené  thŮtě a na stanovenó mí sto pro podání  nabí dky, nebude
Při hodnocení  a výběru nejvhodněj¹ í ch nabí dek přihtí ¾ eno. Vyhla¹ ovatel si r,yhrazuje
Právo r,YlouČ it z qfběrové ho ří zení  nabí d§, které  budou svým obsahem nejasné ,
nesrozumitelné  č i zlrnteč né .

III. Formální  a obsahové  nále¾ itosti nabí dky

1. X'orma nabí dky

Nabí dka musí  bý zpracována pí semně, na formátu A4, v a podána ve dvou identických
originálech, Ka¾ ďý z originálů  musí  být zabezpeč en proti rozdělení  (se¹ iq1 a opaiřen
PřelePkou, apod.) a v¹ echny strránky prubě¾ ně vzestupně oč í slovrány. Oba originaty i obě
obálkY s cenovou nabí dkou podle č ltánku III. odst. 3 pí sm. c) těchto Podmí nek musí  být
uzať enY v jednó zalepené  obálce s označ ení m "Výběrovó ří zení  _ Josefská 3416zr,
,,NEOTEVÍ RAT* a s uvedení m jmé na a pří jmen itiazvazájemce.

Nabí dka věetně ve¹ kerych po¾ adovaných dokladů  musí  být zptacována qýhradně v č eské m
jazyce, pří padně opatřena uřední m překladem do č eské ho jazyka. K dokumentů m v jiné m ne¾
Č eské m jazyce musí  být přilo¾ en uřední  překlad do č eské ho jazyka. Pí semnosti a dóklady ve
slovenské m jazry ce se předklád alí  bez překladu.
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Ve¹ keré  doklady č i prohlá¹ ení , u nich¾  je r,y¾ adovrán podpis zájemce, musí  být podepsány
zájemcem č i osobou oprávněnou zájemee zastupovat s ú ředně ověřeným podpisem; v pří padě
podpisu osobou zastupují cí  zájemce na zál<ladé  plné  moci musí  být originál nebo uředně
ověřená kopie její ho zmocnění  dolo¾ eny v nabí dce, přič em¾  takové  zmocnění  musí  mí t
uředně ověřený podpis.

®aane doklady ěi prohlá¹ ení , je¾ jsou souč ástí  nabí dky, nesmí  obsahovat opravy, přepisy č i
jiné  ú praly, které  by Vyhla¹ ovatele mohly uvé st v omyl.

2. Lhů ta a mí sto pro podání  nabí dky

Nabí dku lze podat v kteqýkoliv pracovní  den na podatelně Magistrátu hlavní ho města
Prahy, na adrese Jungmannova 35129, Praha 1, nejpozději do konce Lhů ty pro podaní
nabí dek. Zájemci bude vydano potvrzení  o převzetí  nabí dky,

3. Obsah nabí dky

Nabí dka musí  obsahovat:

a. Identtfikaci zí iemce

- fyzická osoba uvede jmé no, datum narození  a adresu trvalé ho pobytu

- fyzickáosoba podnikají cí  uvede jmé no. IČ O a sí dlo

- právnická osoba uvede název,IČ O a sí dlo

- doruč ovací  adresu, je-li odli¹ ná od mí sta trvalé ho pobytu nebo sí dla

- jmé no osoby zastupují cí  zájemce,je-li zájemce zastoupen

- bankovní  spojení

- telefonní  a e-mailové  spojení

- ú pis z obchodní ho rejstří ku právnické  osoby, a není -li právnická nebo fýzická osoba
zapsána v obchodní m rejstří ku, výpis z jiné ho pří slu¹ né ho rejstří ku (např. ¾ ivnostenské ho
rejstří ku)

Zájemceje povinen ohlásit Vyhla¹ ovateli změny, které  nastaly v pruběhu výběrové ho í izení ,
a které  se dolikají  ú dajů  po¾ adovaných Vyhla¹ ovatelem, \yjma cenové  nabí dky.

b. Dolo¾ ení  splnění  lcvali"í ikač ní ch předpokladů

Kvalifikač ní  předpoklady pro ú č ast ve výběrové mří zení  splňuje zájemce

(i) wč i jeho¾  majetku neprobí há insolvenč ní  Ťí zení , v něm¾  by bylo lydano
roz}rodnutí  o ú padku nebo insolvenč ní  návrh nebyl zamí tmí , proto, ¾ e majetek
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení  nebo na jeho¾  majetek nebyl
prohlá¹ en konkurz, nebo proti které mu nebylo zahájeno konkurzní  nebo
vyrovnávací  ří zení , nebo nebyl náwh na prohlá¹ ení  konkwzu zamí tnut pro
nedostatek majetku zájemce, nebo není  v likvidaci;

(ii) kter,ý nemá v evidenci zachyceny ¾ ádné  daňové  nedoplatky;

(iii)kteý nemá splatn} nedoplatek na pojistné m nebo na penále na veřejné  zdtavotni
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Zájemce
vztahu k

poji¹ tění ;

(iv)kter} nemá splatný nedoplatek na pojistné m nebo na penále na sociální  zabezpeč ení
a pří spěvku na státní  politiku zaměstnanosti;

(v) kteý nebyl pravomocně odsouzen pro trestný č in, jeho¾  skutková podstata jakkoliv
souvisí  s Předmětem podnikaní  zájemce nebo zamý¹ leným ú č elerrr_ nájmu
Nebytové ho prostoru nebo pro jakýkoliv trestqý č in hospodářs§ý nebo jatcl;kotlv
trestn'ý Č in proti majetku. V pří padě právnické  osoby se tato podmí nka vrtatori" tez
na osobu vykonávají cí  funkci statutámí ho orgánu nebo č lena statutární ho oigánu
té to právnické  osoby;

(vi)kter} nemá závazky po lhŮtě splatnosti vů č i Vyhla¹ ovateli a jeho městským č ástem,
a zátoveí  závazlqr po lhŮtě splatnosti luč i Vyhla¹ ovateli a jeho městským č ástem
nemají  ani¾ ádné  Propojené  osoby se zájemcem;

(vii) kteqý podal do výběrové ho ří zení  jedinou nabí dku.

Prokazuje sPlnění  kvalifikač ní ch předpoktadů  pro ú č ast ve výběrové m ří zení  ve
Ceské  republice předlo¾ ení m:

a) qýPisu z obchodní ho rejstří ku, nebo předlo¾ ení m pí semné ho č estné ho prohlá¹ ení  v
pří padě, ¾ e není  v obchodní m rejstří ku zapsán, ve vztahu k bodu (i);

b) potvrzení  pří slu¹ né ho finanč ní ho uřadu ve váahu k bodu (ii);
c) PÍ semné ho Č estné ho prohlá¹ ení  ve váahu ke spotřební  dani ve vztahu k bodu (ii);
d) pí semné ho č estné ho prohlá¹ ení  ve vztahu k bodu (iii);
e) Potvrzení  pffslu© né  okresní  správy sociální ho zabezpeěení  ve váahu k bodu (iv);
D v}pisu z evidence Rejstří ku trestů  ve váahu k bodu (v); a
g) pí semné ho č estné ho prohlá¹ ení  ve váahu k bodu (vi);
h) PÍ semné ho č estné ho prohlá¹ ení  ve vú ahu, kbodu (vii) [pozn. zájemceje povinen

v Č estné m prohlá¹ ení  mimo jiné  potvrdit, ¾ e nabí dku do rýběrové hó ří zení
nepodaly ¾ ádné  Propojené  osoby se zájemcem]

Je-li zájemce osoba se sí dlem v jiné  zemí ne¾  v Č eské  republice, prokazuje zájemce splnění
kvalifikač ní ch předpokladů  obdobnými doklady podle právní ho řádu pří slu© né  země.

TYto doklady nesmí  být star¹ í  ne¾ ňiměsí ce přede dnem vyhlá¹ ení  qfběrové ho ří zení .

c. cenovounabí dku

Cenová nabí dka v KČ /m2lrok musí  být podána ve dvou identických originálech,
PodePsána zájemcem nebo osobou oprávněnou zastupovat zájemce a vlo®ena do
dvou samostatných zalepených obálek s ozrrač ení m ,,e formátu výběrovó í í zení  _
Josefská 3416 - cenová nabí dka"; tyto obálky budou vlo¾ eny do jedné  společ né  obálky
spolu s nabí dkou.
Cenová nabí dka se v pří padě nesplnění  formální ch nále¾ itostí  Podmí nek tohoto
výběrové ho í í zeru neoteví rá a nabí dka se dále nehodnotí .

d. Doklad o slo¾ ení  Jistotv

Po®adovaným dokladem je fotokopie platební ho pří kazu přijaté ho bankou vedoucí  ú č et
zájemce, kteý bude dokládat, ¾ e iýuada č ástky odpoví dají cí  v!¹ i Jistoty byla provedena ve
prospěch Bankovní ho spojení  k uhradě Jistoty.

e.
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prostoru a č asový harmonogram naplnění  tohoto záměru

Prohlá¹ ení  o způ sobu zaji¹ tění  ú hrad]l nájemné ho a realizace záměru, v něm¾
ip_nulnp_ppdrobným způ sobem popsat, jakou.formou si zájemce zajistil nebo
zajisfi rtnanč ní  prostředkv k ú hradě nájemné ho a realizaci záměru. Prohlá¹ ení
.ie nutno doplnit dokladv dosvědč ují cí mi reálnost zaji¹ tění  .í inanč ní ch
prostředkŮ - např. (iI i?formací  banlE o konlcré tní  rtnanč ní  situaci záiemce, ze
které  bude ďejmé , ¾ e zájemce disponuje dostateč nými.í inanč ní mi prostředlry,
nebo (iil pří slibem poslEtnutí  bankovní ho ú věru, apod.

Přehled dosavadní  č innosti, resp. zku¹ eností  zájemce v dané m oboru a
pří wdné  rqferert§e a to v rozsahu:
i. Období  výkonu č innosti (od-do)
ii. Struč ný popis hlavní ho předmětu č innosti
iii, Adresa provozovn! (provozoved, kde č innost probí hala
iv, Obrat za poslední  ú č etní  období  provozování  č innosti

Po¾ adovanou dobu nájmu

Prohlá¹ ení  o akceptaci Podmí nekvýběrové ho ří zení , vč etně uiednání  o smltlvní
pokuí ě

j Prohlá¹ ení  o sezndmení  se s Neb:lí ovým prostorem

Iv. krité ria hodnocení  nabí dek

Vyhla¹ ovatel bude hodnotit do¹ lé  nabí dky podle následují cí ch dí lč í ch hodnotí cí ch krité rií :

Metoda hodnocení

Hodnotí cí  komise Vyhla¹ ovatele bude mí t minimálně 3 č leny. Pro hodnocení  nabí dek pou¾ ije
hodnotí cí  komise Vyhla¹ ovatele bodovací  stupnici v rozsahu 0 a¾  100. Ka¾ dé jednotlivé
nabí dce bude dle dí lč í ho krité ria přidělena bodová hodnota, I<terá oďré ů í  ú spě¹ nost předmětné
nabí dky v rámci dí lč í ho krité ria. Nejlep¹ í  nabí dka bude ohodnocena 100 body. Jednotlivé
nabí dky zí skají  bodovou hodnotu tak, ¾ e poměr jejich hodnoty k hodnotě nejlep¹ í  nabí dky
bude vynásoben 100.

Celkové  hodnocení  podle bodovací  metody provede hodnotí cí  komise tak, ¾ e jednotlivá
bodová ohodnocení  nabí dek dle dí lč í ch krité rií  vynásobí  pří slu¹ nou vahou dané ho krité ria. Na

í

oó,

h.

i.

A. Vý¹ e nájemné ho dle cenové  nabí dky 80%

B

Nawhovaný ú č el nájmu, pří nosnost po¾ adované ho druhu č innosti pro
obyvatele a pro v¹ estranný rozvoj dané ho ú zemí ,potřebnost a
zastoupení  po¾ adované ho druhu č innosti na dané m ú zemí , doba trvaní
nájmu, qi¹ e zamý¹ lených investic zájemce do technické ho zhodnocení
Nebytové ho pro§loru

15 oÁ

C Zku¹ enosti zájemce v dané m oboru dle dolo¾ ených referencí 5%

7
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základé  souč tu výsledných hodnot u jednotliqých nabí dek hodnotí cí  komise stanoví  pořadí
ú spě¹ nosti jednotliqých nabí dek tak, ¾ ejako nejú spě¹ něj¹ í  je stanovena nabí dka, která dosáhla
nejvy¹ ¹ í  hodno§.

V pří padě rolmosti bodové ho zisku bude vybrana jako nejvýhodněj¹ í  nabí dka toho zájemce,
která zí skala ví ce bodů  v rámci dí lěí ho krité ria hodnocení  A.

Jednotlivá dí lč í  hodnotí cí  krité ria

4.1. Vý¹ e nájemné ho dle cenové  nabí dky

Hodnocení  nabí dek v rtámci tohoto dí lč í ho krité ria provede hodnotí cí  komise takto:

Nabí dce s nejvy¹ ¹ í  nabí dkovou cenou přidělí  100 bodů ; dal¹ í m nabí dkám pak přidělí  poč et
bodů  odpoví dají cí  poměru nabí dkové  ceny pří slu¹ né  nabí dky a nabí dkové  ceny nejvy¹ ¹ í
nabí dky vynásobené mu 1 00.

Hodnotí cí  komise tak zí ská bodové  hodnocení  nabí dky v rámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho
krité ria. Hodnotí cí  komise následně vypoč te celkové  bodové  hodnocení  nabí dek v rámci
tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria po zohlednění  vahy krité ria 80 oÁ, a to r,ynásobení m
bodové ho hodnocení  jednotliqých nabí dek a vé ú ly krité ria 0,8. Zájemce tak mů ¾ e zí skat v
rámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria max. 80 bodů  do celkové ho hodnocení ,

4.2. Navrhovaný ú č el nájmuo pří nosnost po¾ adované ho druhu č innosti pro obyvatele
a pro v© estranný rozvoj dané ho ú zemí , potřebnost a zastoupení  po¾ adované ho
druhu Č innosti na dané m ú zemí , doba trvání  nájmuo pří padně vý¹ e zamý¹ lených
investic zájemce do technické ho zhodnocení  Nebytovóho prostoru

Hodnocení  nabí dek v rámci tohoto dí lč í ho krité ria provede hodnotí cí  komise následovně:

Ka¾ dý č len hodnotí cí  komise přidělí  ka¾ dé  hodnocené  nabí dce v rámci tohoto dí lč í ho
hodnotí cí ho krité ria hlasy dle vlastní ho uvé ňení  s maximtilní m poč tem 100 hlasů .

Následně dochazí  k výpoč tu koneč né ho poč tu hlasů  jednotliých nabí dek, kteqf odpoví dá
poměru souč tu hlasů  v¹ ech č lenů  hodnotí cí  komise přidělených pří slu¹ né  nabí dce a poětu
č lenů  hodnotí cí  komise.

Nabí dce s nejr,y¹ ¹ í m koneěným poč tem hlasů  přidělí  hodnotí cí  komise 100 bodů ; dal¹ í m
nabí dkám pak přidělí  poč et bodů  odpoví dají cí  poměru koneěné ho poč tu hlasů  pří slu¹ né
nabí dky a koneč né ho poč tu hlasů  nabí dky s nejvy¹ ¹ í m koneč ným poč tem hlasů
vynásobené mu l00.

Hodnotí cí  komise tak zí ská bodové  hodnocení  jednotliqých nabí dek v rámci tohoto dí lč í ho
hodnotí cí ho krité ria. Hodnotí cí  komise následně r,ypoč te celkové  bodové  hodnocení  nabí dek
vrámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria po zohlednění  vahy krité ria 15 yo, a to
r,ynásobení m bodové ho hodnocení  jednotliqich nabí dek a vé ů ty krité ria 0,I5. Zájemce tak
mů ¾ e zí skat vrámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria max. 15 bodů  do celkovóho
hodnocení .

4.3. Zku¹ enostizájemce v dané m oboru dle dolo¾ ených referencí

Hodnocení  nabí dek v rámci tohoto dí lč í ho krité ria provede hodnotí cí  komise následovně:

Ka¾ dý č len hodnotí cí  komise přidělí  ka¾ dé  hodnocené  nabí dce v rámci tohoto dí lč í ho
hodnotí cí ho kité ria hlasy dle vlastní ho vvé ¾ ení  s maximální m poč tem 100 hlasů .
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Následně dachází  k qipoč tu koneč né ho poč tu hlasů  jednotliqých nabí dek, ktery odpoví dá
poměru souč tu hlasů  v¹ ech č lenů  hodnotí cí  komise přidělených pří slu¹ né  nabí dce a poč tu
ělenů  hodnotí cí  komise.

Nabí dce s nejly¹ ¹ í m koneč ným poč tem hlasů  přidělí  hodnotí cí  komise 100 bodů ; dal¹ í m
nabí dkám pak přidělí  poč et bodů  odpovidqí cí  poměru koneč né ho poč tu hlasů  pří slu¹ né
nabí dky a koneč né ho poč tu hlasů  nabí dky s nejvy¹ ¹ í m koneč ným poč tem hlasů
r,ynásobené mu 100.

Hodnotí cí  komise tak zí ská bodové  hodnocení  jednotliv}ch nabí dek v rámci tohoto dí lč í ho
hodnotí cí ho krité ria. Hodnotí cí  komise následně r,ypoč te celkové  bodové  hodnocení  nabí dek
v rámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria po zohlednění  vahy krité ria 5 oÁ, ato vynásobení m
bodové ho hodnocení  jednotliqých nabí dek a vé ú ty laité ria 0,a5. Zájemce tak mů ¾ e zí skat
v rámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria max. 5 bodů  do celkové ho hodnocení ,

v. ostatní  ustanovení

Vyhla¹ ovatel upozorňuje, ¾ e podmí nkou nabytí  ú č innosti Nájemní  smlouvy je, ¾ e
vybraný zájemce sepí ¹ e s Vyhla¹ ovatelem notářský zápis se svolení m k vykonatelnosti
(dále jen jako ,,Notářský zápis") pro pří pad, ¾ e vybtaný zájemce jako¾ o nájemce
nevyklidí  nejpozději ke dni skonč ení  nájmu Nebytoqý prostor, specifikovaný v Nájemní
smlouvě. Notářský zápis bude sepsán v souladu s ust. § 71b zákona č . 358/1992 Sb., o
notáří ch a jejich č innosti (notařský řád), ve zl.Ění  pozděj¹ í ch předpisů . Obsahem
Notářské ho zápisu bude dohoda mezi Vyhla¹ ovatelem a vybraným zájemcem, ve
které m se lybraný zájemce jako¾ lo nájemce zavé ňe r.yklidit Nebytov} prostor
nejpozději ke dni skonč ení  nájmu a svolí , aby podle Notrářské ho zápisu byl naří zen a
proveden qýkon roáodnutí  (exekuce), jestli¾ e svoji povinnost řádně a vč as nesplní  a
tedy aby dle ust. § 2l4 odst, 1 pí sm. e) zál<ona č .9911963 Sb., obč anský soudní  řád, ve
zné ní  pozděj¹ í ch předpisů , byl stejnopis z tohoto Notářské ho zápisu pou¾ it jako
exekuč ní  titul v Ťí zení  o výkonu roáodnutí  (exekuci) a vedena exekuce proti
vybrané mu zá1emci, co do jeho povinnosti r,yklidit Nebytový prostor. Náklady na sepis
Notrářské ho zápisu nese lybraný zé $emce.

Podrání m nabí dky do výběrové ho ří zeru zájemce stwzuje svuj závazek uzavŤ í t
s Vyhla¹ ovatelem Nájemní  smloul,u a podepsat Notářs§i zápis, pokud k tomu bude
Vyhla¹ ovatelem r,yzván v Oznámení , a to ve lhů tě stanovené  Vyhla¹ ovatelem v
Oznámení . V pří padě, ¾ e vybraný zájemce vý¹ e uvedenou povinnost poru¹ í  nebo pokud
nedoruč í  Vyhla¹ ovateli Nájemní  smlouvu podepsanou r,ybraným zájemcem ve lhů tě
stanovené  v Oznámení , nebo pokud jinak zmaří  nabytí  ú č innosti Nájemní  smlouvy,
zavazuje se uhradit Vyhla¹ ovateli smluvní  pokutu ve vý¹ i Jistoty. Pro tento pří pad
zájemce podání m nabí dky do výběrové ho ří zení  souhlasí  s tí m, ¾ e Vyhla¹ ovatel je
oprálměn pou¾ í t na ú hradu smluvní  pokuty Jistotu slo¾ enou zájemcem v souladu
s těmito Podmí nkami, tj. ¾ e Vyhla¹ ovatel je oprávněn si ponechat zájemcem slo¾ enou
Jistotu k ú hradě smluvní  pokuty.

Zájemci, se kteqým bude uzavřena Nájemní  smlouva, nebude poskytnutá Jistota
vrácena, ale bude Vyhla¹ ovatelem pou¾ ita (zapoětena) na slo¾ ení  jistoty zařádné  plnění
povinností  nájemce dle Nájemní  smlouvy ve smyslu § 2254 zákona č . 89l20I2 Sb.,
obč anský zé koní k, ve znění  pozděj¹ í ch předpisů . Zájemce podrání m nabí dky do
qýběrové ho ří zení  vyjadřuje s tí mto postupem souhlas.

Neú spě¹ ným zájemců m, kteří  poskytli Jistotu, bude Jistota vrácena po r,yhodnocení
qýběrové ho Ť izení .

2.

_)

4

9



1

2

a
J

4

5

6

yI. závé reč ná ustanovení

Lhů ta, po kterou je zájemce ván¾ n svou nabí dkou do qýběrové ho ří zení , č iní  90
kalendářní ch dnů  a zaé í ná bě¾ et dnem následují cí m po skonč ení  stanovené  Lhů § pro
podání  nabí dky. Zájemci, jeho¾  nabí dka byla vybrána jako nejvhodněj¹ í , se lhů ta, po
kterou je svojí  nabí dkou vé nán, prodlu¾ uje o 90 dnů . Po dobu, po kterou je zájemce
vězán svou nabí dkou, není  zájemce oprár,zněn svou nabí dku odvolat nebo vztt zpět.

Vyhla¹ ovatel si vyhrazuje právo Podmí nky v prů běhu výběrové ho řizení  kdykoliv před
uplynutí m Lhů ť y pro podání  nabí dek dodateěně změnit, popř. doplnit, a to za stejných
podmí nek pro v¹ echny zájemce. V takové m pří padě Vyhla¹ ovatel zveřejní  změnu nebo
doplnění  Podmí nek na uřední  desce Magistrátu hlavní ho města Prahy po dobu nejmé ně
30 dnů . Zmé na nebo doplnění  Podmí nek mů ¾ e být souč asně zveřejněna na weboqich
stránkách https://realitrriportalpraha.cz. Pokud Vyhla¹ ovatel provede změnu nebo
doplnění  Podmí nek, neskonč í  Lhů ta pro podání  nabí dky dří ve, ne¾  po uplynutí  30 dnů
od zveřejnění  změny nebo doplnění  Podmí nek na uřední  desce Magistrátu hlavní ho
města Prahy.

Vyhla¹ ovatel si vyhrazuje právo změnit návrh Nájemní  smlou.,y. V pří padě, ¾ e zájemce
změnu návrhu Nájemní  smloulry pí semně nepotvrdí  Vyhla¹ ovateli ve lhů tě stanovené
Vyhla¹ ovatelem, pova¾ uje se ú č ast zájemce ve ýběrové m í í zení  za ukonč enou a
zájemci bude vrácena slo¾ ená Jistota.

Vyhla¹ ovatel si vyhranýe ptávo po¾ ádat zájemce v pruběhu qýběrové ho Ťí zeru o
doplnění  č i upřesnění  jejich nabí dek umo¾ ňují cí  jednoznač né  posouzení  nabí dky č i
odstranění  pří padných nej asností  a nesrozumitelností  nabí dky.

Vyhla¹ ovatel si rormě¾  yrhraruje právo nevracet zájemců m nabí dky vč etně pří loh,
odmí tnout v¹ echny předlo¾ ené  nabí dky nebo qýběrové  ří zení  kdykoliv a bez uvedení
dů vodů  zru¹ it č i přeru¹ it, a to na základě zveřejněné ho záměru na ú řední  desce MHMP.

Vyhla¹ ovatel upozorňuje na skuteč nost, ¾ e zájemci nemají  v souvislosti s ú č astí  v tomto
výběrové m Ťí zení  nárok na náhradu ¹ kody, ani na náhradu nákladů  vynalo¾ ených v
souvislosti s výběroqim í í zení m. To platí  i v pří padě, ¾ e zájemce podá nejvhodněj¹ í
nabí dku a splní  podmí nky ýběrové ho ří zení , a přesto nebude s tí mto zájemcem
Nájemní  smlouva uzavřena z dů vodu neschválení  její ho vzavŤení  radou hlavní ho města
Prahy.

Podání m nabí dky do výběrové ho ří zení  zájemce stwzuje, ¾ e se seznámil s těmito
Podmí nkami a ¾ e s těmito Podmí nkami souhlasí , vč etně ujednání  o smluvní  pokutě.

Zájemce bere na vědomí , ¾ e Vyhla¹ ovatel je oprávněn pro ú č ely tohoto výběrové ho
Ť í zení  zptacovávat osobní  ú daje zí $emce. Informace o zpracování  osobní ch ú dajů  a o
právech zájemce v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  jsou k dispozici na
internetoqých strránkách Vyhla¹ ovatele na adrese:
http ://www.praha. eu/j np l czl o 1meste l magistr atlgdprlindex. html.

Pro lylouč ení  jakýchkoliv budoucí ch pochybností  upozorňuje Vyhla¹ ovatel zájemce, ¾ e
se vyhlá¹ ení m tohoto qiběrové ho Ť izení  a následným pří padným pronájmem
Nebytové ho prostoru jakkoliv nezavazujek¾ ádné  souč innosti č i spolupráci souvisejí cí  s
dal¹ í m lyu¾ ití m Nebytové ho prostoru (např. v rtí mci stavební ho ří zení  apod.).
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10. Toto výběrové  ří zení  není  ří zerum dle zákana ě. 13412016 Sb., o zadávání  veřejných
zakázek, ve znění  pozděj¹ í ch předpisů .

V Praze dne2I.4.2021

Zalyhla¹ ovatele

Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření  s majetkem

Pří lohy: přehled ploch Nebytové ho prostoru
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