
Il
HLAVXÍ mĚSTO PRAHA

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

VYHLAŠ urg
vÝnĚnovÉ  ní zpŇ NA pRoNÁrpHn NEByTovÝcH pRosToR

o výměře celkem 125124 m2, ve 2. patře budovy č .p. 34o Josefská 6, k ú . Malá Stranao
obec praha

(dále jen jako,,Podmí nky")

Vyhlaš ovatel

Název výběrové h o í í zení

Budova

Nebytový prostor

Minimální  pož adovaná doba nájmu

Minimátní  pož adovaná výš e nájemné ho

Lhů ta pro podání  nabí dek

.Iistota

Termí n ke slož ení  Jistoty

Hlavní  město Praha, Odbor hospodaření  s
majetkem Magistrátu hlavní ho města Prahy,
Ní í m. Ftanze Kafky 1, 110 00 Praha 1 (dále
jen ,,Vyhlaš ovatel")

výběrové  í izení - Josefská 3416 - NP č . 103

budova č . p.34, na adrese Josefská 6, kteráje
souěástí  na pozemku parc. č . 149, vš e v
katastrální m tnemi 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 ,,Budovďo)

prostor č . 103 o výměře celkem 125,24 m2
(kanceláře) ve 2. patře Budovy (dále jen
..Nebytový prostor")

není  stanovena

není  stanovena

nejpozději do9.2.2023, do konce návš těvní
doby podatelny

jistota pro ú č ast ve výběrové m í izertt ve qýš i
30.000 Kč

před podání m nabí dky

depositní  ú č et Vyhlaš ovatele č : 6015-
0005157998/6000 vedený u PPF banky, a.s.,
VS: 1513500155, KS: 0558, SS: IČ O

Bankovní  spojení  k ú hradě Jistoty
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Termí ny konání  prohlí dky Nebytové ho
prostoru

(právnické  osoby - zájemce, fyzické  osoby
podnikají cí  zájemce), nebo RČ  (bez
lomí tka) (fyzické  osoby - zájemce)

ú terý 22. l1.2022 ve 14:00 hodin

ú terý 10. 1.2023v 14:00 hodin

Kontaktní  osoba pro prohlí dku SOLID &.s., p.Roman Khek,
tel 221 778 330, e-mail: khek@solid.cz

Shora uvedené  pojmy a výrazy maji ní ž e v těchto Podmí nkách význam, jaký je jim přiřazen
výš e.

I. Uvodní  ustanovení

1. Výběrové  Ť í zení  r,yhlaš uje Vyhlaš ovatel zveřejnění m zátměru na ú řední  desce
Magistrátu hlavní ho města Prahy. Zámé r je zveřejněn po dobu nejmé ně 30 dnů . Za
termí n vyhláš ení  qýběrové ho ří zertt se pokládá den zveřejnění  zámé ru na ú řední  desce
Magistrátu hlavní ho města Prahy. Zámé r mů ž e být souč asně zveřejněn na webových
stránkách https ://realitniportalpr aha.cz.

2. Tyto Podmí nky qí běrové ho ří zení  stanoví  závazný postup a nálež itosti pro ú ěast ve
výběrové m í í zení  o nejvhodnějš í  nabí dku na pronájem Nebytovóho prostoru.

3. Vyhlaš ovatel upozorňuje ú č astní ky výběrové ho ří zent (dále jen ,,zájemceo'} ž e si
vybraruje právo vylouč it zvýbé tové ho ří zení  vš echny nabí dky, jejichž  záměrem bude
využ ití  Nebytové ho prostoru za ú č elem provozování  následují cí ch č inností : nonstop,
bm, diskoté ka, směnárna, herna, sázková kancelář, sex-shop, erotický salon,
provozování  hrací ch a qýherní ch automatů , prodej zhrati, militarií , předmětů
s nacistickou a komunistickou té matikou, předmětů  se sexuální  tematikou,
pyrotechnických pomů cek, skla a qfrobků  z něj, cukrovinek, a dále prodej
upomí nkových předmětů , suvenýrů , darkov/ch předmětu a jim podobných,
vycházejí cí ch zjiných než  praž ských a č eslqých tradic, masiĚi a peelingů  rybami.
Vyhlaš ovatel si vyhrazuje právo zamí tnout pozdějš í  pří padné  ž ádosti o změnu ú č elu
nájmu, vedoucí  k některé mu z qfš e uvedených způ sobů  využ ití .

Vyhlaš ovatel upozorňuje zájemce, ž e jaké koli změny - rekonstrukce Nebytové ho
prostoru zamýš lené  zájemcem jako budoucí m nájemcem musí  projí t předchozí m
pí semným schválení m Vyhlaš ovatele a pří sluš nými orgány státní  správy a samosprávy.

Vyhlaš ovatel upozorňuj e, ž e zájemce jako budoucí  nájemce nesmí  zří dit třetí  osobě
k Neby,tové mu prostoru ž ádné  už í vací  právo (zejmé na, nikoliv vš ak qiluč ně, podnájem
č i výpů j č ku), bez předchozí ho pí semnóho souhlasu Vyhlaš ovatele.

Vyhlaš ovatel si vyhrazuje právo lylouč it z výběrovóho ří zení  vš echny nabí dky, ve
kterych nebude výš e nabí zené ho nájemné ho dle cenové  nabí dky zájemce č init alespoň
Minimální  pož adovanou v}š í  nájemné ho, pokud je stanovena.

Vyhlaš ovatel umož ní  zájemců m prohlí dku Nebytové ho prostoru. Prohlí dka Nebytové ho
prostoru se uskuteč ní  v Termí nech konání  prohlí dky Nebytové ho prostoru za ú č asti
Kontaktní  osoby pro prohlí dku.
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II. Podmí nky výběrové ho ří zení

Výběrové  Ť izeni j e jednokolové .

Zájemcem mů ž e být pouze ýzická osoba, která je obč anem Č eské  republiky nebo
jiné ho č lenské ho státu EU nebo státu, který je č lenem EHP nebo Š výcarska, anebo
právnická osoba, která má sí dlo a daňové  residentství  vČ eské  republice nebo viiné m
č lenské m státě EU nebo státě, kteý je č lenem EHP nebo ve Š výcarsku.

Zájemce mů ž e doruč it Vyhlaš 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 I1I.

odst. 1. a 2 těchto Podmí nek a s obsahovými nálež itostmi uvedenými v č lanku III. odst.
3. těchto Podmí nek. Kaž dý zájemce mtňe podat pouze jedinou nabí dku. V pří padě, ž e
jeden zátlemce doruč í  Vyhlaš ovateli ví ce nabí dek, bude za řádně uč iněnou nabí dku
považ ována pouze ta nabí dka, která dojde Vyhlaš ovateli jako první  v pořadí , přič emž
ostatní  nabí dky té hož  zájemce Vyhlaš ovatel z výběrové ho ří zení  vylouč í . Pokud dojde
Vyhlaš ovateli od jednoho zájemce několik nabí dek ve stejný okamž ik, budou vš echny
tyto nabí d§ z výběrové ho ří zení  vylouč eny. Za jednoho zájemce se pro ú č ely těchto
Podmí nek považ qí  talďé ž  vš echny osoby, které  patří  do stejné  skupiny společ ností  v
souladu s §73 až  §77 a násl. a §79 a násl. zákona č . 90l20I2 Sb., o obchodní ch
společ nostech a druž stvech (zákon o obchodní ch korporací ch), ve znění  pozdějš í ch
předpisů , a dále vš echny osoby, u nichž  vykonává funkci statutární ho orgánu nebo č lena
statutární ho orgánu stejná osoba (společ ně dále jen ,,Propojené  osoby").

Znění  nájemní  smlouly na pronájem Nebytové ho prostoru, kterou Vyhlaš ovatel hodlá
uzaví rt s vybraným zájemcem po vyhodnocení  doš lých nabí dek (dále jen jako
,,Nájemní  smlouva'o), je uvedeno na webových stránkách https://realitniportalpraha.cz.
Zné ní  Nájemní  smlouly je na weboqých strankách uvedeno ve variantách nájmu na
dobu urč itou a nájmu na dobu neurč itou, přiěemž  bude použ ita varianta dle pož adované
doby nájmu stanovené  Vyhlaš ovatelem v těchto Podmí nkách, a není -li starrovena,
pož adované  doby nájmu uvedené  lybraným zájemcem v jeho nabí dce. Text návrhu
Nájemní  smlouvy bude pro vybrané ho zájemce,jehož  nabí dku Vyhlaš ovatel vyhodnotí
jako nejvhodnějš í , závazný a ten nebude oprávněn pož adovat aní  provádět v návrhu
Nájemní  smlouly ž ádné  ztněny, neurč ili Vyhlaš ovatel jinak.

Podmí nkou ú č asti ve výběrové m ří zení  je slož ení  Jistoty jakož o zanlky za dodrž ení
Podmí nek výběrové ho ří zení  zájemcem. Zájemceje povinen slož it Jistotu na Bankovní
spojení  k ú hradě Jistoty v Termí nu ke slož ení  Jistoty uvedené m v těchto Podmí nkách.
Doklad o slož ení  Jisto§ bude povirrnou souč ástí  nabí dky.

Oteví rání  nabí dek bude provedeno na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, odbor hospodaření
s majetkem, nám. Frunze Kafky 1, 110 01, Praha 1, 5. patro, č . dveří  509. Termí n bude
upřesněn po skonč ení  výběrové ho ří zení . Uč ast na oteví rání  nabí dek je povolena
č lenů m komise pro oteví rrání  nabí dek, č lenů m hodnotí cí  komise, popří padě jejich
nahradní ků m, a odborným poradců m Vyhlaš ovatele. O pruběhu oteví rání  obálek
ryhotoví  Vyhlaš ovatel pí semný zápis. Oteví rání  obálek s nabí dkami je oprávněn
áč astnit se rovněž  maximálně 1 zástupce zájemce, jehož  nabí dka byla Vyhlaš ovateli
doruč ena ve Lhů tě pro podání  nabí dek. Při oteví rání  obálek s nabí dkami se tito zástllpci
zájemci ptokáňí  plnou mocí  lystavenou osobu oprávněnou ra zájemce jednat,
v originále nebo ú ředně ověřené  kopii. Jestliž e se jednání  bude ú č astnit osoba
oprávněná jednat za zá$emce, proké ů e se tato osoba prukazem totož nosti a svou
pří tomnost stvrdí  svým podpisem do listiny pří tomných osob.
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1 Vyhlaš ovatel vyhodnotí  doš lé  nabí dky podle krité rií  uvedených v č lánku lV. těchto
Podmí nek a jednotlivé  zájemce bude bezodkladně infbrmovat o výsledku lyhoclnocení
ie.iich nabí dek. Výsledky vyhodnocení  nabí dek budou rovněž  zveřejněny na webových
stránkách Výsledky vyhodnocení  doš lých nabí dek budou
předlož eny k projednání  Majetkové  komisi RHMP.

Vyhlaš ovateli nevzniká povinnost uzavří t Nájemní  smlouvu se ž ádným ze zájemct,
kteří  předlož ili nabí dku do výběrové ho Ť í zeni. Podaní  nejvhodnějš í  nabí dky a splnění
veš kerych podmí nek qýběrové ho Ť izení  nezakláďá zájemci právní  narok na uzavření
Nájemní  smlouvy, neboť  o uzavření  Nájemní  smlouvy a s tí m souvisejí cí m qýběrem
nejvhodnějš í  nabí dky je oprávněna v souladu se zákonem č . 13112000 Sb., o hlavní m
městě Ptaze, v platné m zné tí , roáodnout porrze rada hlavní ho města Prahy.

V pří padě, ž e raďa hlavní ho města Prahy roáodne o uzať ení  Nájemní  smlouly se
zájemcem, jehož  nabí dku Vyhlaš ovatel lyhodnotí  jako nejvhodnějš í , doruč í
Vyhlaš ovatel tomuto zájemci oznátmení  o qiběru nejvhodnějš í  nabí dky spolu s návrhem
Nájemní  smlouvy podepsaným ze strany Vyhlaš ovatele a ýzvou k uzať ení  Nájemní
smlour,y a Notařské ho zápisu (dle definice ní ž e) (dále jen jako ,,Oznámení '). Vybraný
zájemce je povinen tento náwh Nájemní  smlouvy podepsat v pož adované m poč tu
vyhotovení  a doruěit jej zpět Vyhlaš ovateli a sepsat s Vyhlaš ovatelem Notrářský zápis
(dle definice ní ž e) nejpozději ve lhů tě stanovenó Vyhlaš ovatelem v Oznámení . Pro
pří pad, ž e vybraný zájemce nedoruč í  Vyhlaš ovateli Nájemní  smlouvu podepsanou
vybraným zájemcem ve lhů tě stanovené  v Oznámení  nebo jinak zmaří  nabYí  ú č innosti
Nájemní  smlouvy, mů ž e Vyhlaš ovatel, po schválení  radou hlar,ní ho města Prahy,

wTvat k uzavření  Nájemní  smlouvy zájemce, jehož  nabí dka byla vyhodnocena jako
dalš í  v pořadí  nejvhodnějš í . Takto mů ž e Vyhlaš ovatel postupovat i opakovaně.

l0. K nabí dkám. které  svou formou a obsahem neodpoví daií  těmto Podmí nkám, nebo které
nebudou doruč eny ve stanovené  lhů tě a na stanovené  mí sto pro podání  nabí dky. nebude
při hodnocení  a výběru nejvhodnějš í ch nabí dek pŤ ihlí ž eno. Vyhlaš ovatel si vyhrazuje
právo vylouč it z výběrové ho ří zení  nabí dky, které  budou svým obsahem nejasné ,
nesrozumitelné  č i zmateč né .

III. Formální  a obsahové  nálež itosti nabí dky

1. Forma nabí dky

Nabí dka musí  bfi zpracována pí semně, na formátu A4, v a podána ve dvou identických
originálech. Kaž dý z originálů  musí  být zabezpeěen proti rozdělení  (seš it} a opatřen
přelepkou, apod.) a vš echny stránky prů běž ně vzestupně oč í slovány. Oba originály + obě
obálky s cenovou nabí dkou podle č lánku III. odst. 3 pí sm. c) těchto Podmí nek musí  být
uzavřeny v jedné ,zalepené  obálce s označ ení m "výběrové  í í zeni - Josefská 3416 - NP č .
103", ,,NEOTEVIRAT" a s uvedení m jmé na a pří jmení /názvuzájemce.

Nabí dka vč etně veš kerych pož adovaných dokladů  musí  být zpracována v}hradně v č eské m
jaryce, pří padně opatřena uřední m překladem do ěeské ho jazyka. K dokumentů m v jiné m než
č eské m jazyce musí  být přilož en ú řední  překlad do č eské ho jazyka.Pí semnosti a doklady ve
slovenské m jarry ce se předklád ají  bez překladu.
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Veš keré  doklady č i prohláš ení , u nichž  je vyž adován podpis zájemce, musí  být podepsany
zájemcem č i osobou oprárměnou zájemce zastupovat s uředně ověřeným podpisem; v pří padě
podpisu osobou zastupují cí  zájemce na zé kladé  plné  moci musí  být originál nebo uředně
ověřená kopie její ho zmocnění  dolož eny v nabí dce, přiěemž  takové  zmocnění  musí  mí t
uředně ověřený podpis.

Žaane doklady č i prohláš ení , jež jsou souěástí  nabí dky, nesmí  obsahovat opravy, přepisy č i
jiné  Úprar,1,, které  by Vyhlaš ovatele mohly uvé st v omyl.

2, Lhů ta a mí sto pro podání  nabí dky

Nabí dku lze podat v kterykoliv pracovní  den na podatelně Magistrátu hlavní ho města
Prahy, na adrese Marianské  nám. 2, Praha 1, nejpozději do konce Lhů ty pro podaní
nabí dek. Zájemci bude vydáno potwzení  o převzetí  nabí dky.

3. Obsah nabí dky

Nabí dka musí  obsahovat:

a. Identií ikaci zí iemce

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

- §,zická osoba podnikají cí  uvede jmé no, Ič o a sí dlo

- právnická osoba uvede název,IČ O a sí ctlo

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

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

- bankovní  spo.|ení

- telefonní  a e-mailové  spojení

- výpis z obchodní ho rejstří ku právnické  osoby, a není -li právnická nebo í yzická osoba
zapsána v obchodní m rejstří ku, výpis z jiné ho přisluš né ho rejstří ku (např, ž ivnostenské ho
rejstří ku)

Zé $emce je povinen ohlásit Vyhlaš ovateli změny, které  nastaly v prů běhu výběrové ho ří zení .
a které  se dotýkají  ú dajů  pož adovaných Vyhlaš ovatelem, vyjma cenové  nabí dky.

b. Dolož ení  splnění  kyalií ikač ní ch předpokladů

Kvalií rkač ní  předpoklady pro ú č ast ve výběrové m Ť izeni splňuje zájemce

(i) vť rč i jehož  majetku neprobí há insolvenč ni řizení , v němž  by bylo 1,1,dáno

rozhodnutí  o ú padku rrebo insolvenč ní  návrh nebyl zamí tnut proto. ž e majetek
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení  nebo na jehož  majetek nebyl
prohláš en konkurz, nebo proti které mu nebylo zahájeno konkurzní  nebo
r,yrovnávací  ří zení , nebo nebyl návrh na prohláš ení  konkurzu zamí tnut pro
nedostatek majetku zájemce, nebo není  v likvidaci:

(ii) kter] nemá v evidenci zachyceny ž ádné  daňové  nedoplatky;

(iii)kteqý nemá splatný nedoplatek na pojistné m nebo na penále na veřejné  zdravotní
pojiš tění ;
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(iv)kter,ý nemá splatn} nedoplatek na pojistné m nebo na penále na sociální  zabezpeč ení
a pří spěvku na sátní  politiku zaměstnanosti;

(v) kteď nebyl pravomocně odsouzen pro trestný č in, jehož  skutková podstata jakkoliv
souvisí  s předmětem podnikaní  zájemce nebo zamýš leným ú č elem nájmu
Nebytové ho prostoru nebo pro jakýkoliv trestný č in hospodařský nebo jakýkoliv
trestný č in proti majetku. V pří padě právnickó osoby se tato podmí Ňa vzáhuje té ž
na osobu vykonávají cí  funkci statutarní ho orgánu nebo č lena statutární ho orgánu
té to právnické  osoby;

(vi)kteqý nemá závazky po lhů tě splatnosti vuč i Vyhlaš ovateli a jeho městským č ástem,
a zároveň závazky po lhů tě splatnosti vuč i Vyhlaš ovateli a jeho městským č ástem
nemají  aniž ádné  Propojené  osoby se zájemcem;

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

Zž ýemce prokazuje splnění  kvalifikač ní ch předpokladů  pro ú č ast ve výběrové m ří zení  ve
vztahu k Č eské  republice předlož ení m:

a) výpisu z obchodní ho rejstří ku, nebo předlož ení m pí semné ho č estné ho prohláš ení  v
pří padě, ž e není  v obchodní m rejstří ku zapsán, ve vztahu k bodu (i);

b) potvrzení  pří sluš né ho finanč ní ho ú řadu ve vztahu k bodu (ii);
c) pí semné ho č estné ho prohláš ení  ve vztahu ke spotřební  dani ve vztahu k bodu (ii);
d) pí semné ho č estné ho prohláš ení  ve váalru k bodu (iii);
e) potvrzení  pří sluš né  okresní  správy sociální ho zabezpeč ení  ve vztahu k bodu (iv);
í ) výpisu z evidence Rejstří ku trestů  ve vztahu k boclu (v); a
g) pí semné ho č estné ho prohláš ení  ve vztahu k bodu (vi);
h) pí semné ho č estné ho prohláš ení  ve vztahu k bodtr (vii) fpozn. zájemce je povinen

v č estné m prohláš ení  mimo jiné  potvrdit, ž e nabí dku do r,ýběrové ho ií zení
nepodaly ž ádné  Propojené  osoby se zájemcem]

Je-li zájemce osoba se sí dlem v jiné  zemi než  v Č eské  republice, prokazuje zájemce splnění
kvalitlkač ní ch předpokladů  obdobrrými doklady podle právní ho řádu pří sluš né  země.

Tyto doklady nesmí  být starš í  než  tři měsí ce přede dnem vyhláš ení  výběrové hcr Ť izen|

c cenovou nabí dku

Cenová nabí dka v Kč /m2lrok musí  být podána ve dvou identic§ých originálech,
podepsrána zájemcem nebo osobou oprárměnou zastupovat zájemce a vlož ena do
dvou samostatných zalepených obálek s označ ení m ve formátu ,,výběrové  í rz;ení  -
Josefská 3416 - NP č . 103 - cenová nabí dka"; tyto obálky budou vlož eny do jedné
spoleěné  obálky spolu s nabí dkou.
Cenová nabí dka se v pří padě nesplnění  formální ch nálež itostí  Podmí nek tohoto
qýběrové ho í í zení  neoteví rá a nabí dka se dále nehodnotí .

d. Doklad o slož ení  Jistot.v

Pož adovaným dokladem je fotokopie platební ho pří kazu přijaté ho bankou vedoucí  ú č et
zájemce. ktery bude dokládat, ž e ú hrada č ástky odpoví dají cí  výš i Jistoty byla provedena ve
prospěch Bankovní ho spojení  k ú hradě Jistoty.

e. Podrobný (rozpracovaný) popis záměru budoucí ho yluž ití  lllebltové ho
prostoru a č aso,-ý harmonogram naplnění  í oholo záměrtt
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80%A, Výš e nájemné ho dle cenové  nabí dky

15%

Nawhovaný ú č el nájmu, pří nosnost pož adované ho druhu č irrnosti pro
obyvatele a pro vš estranný rozvoj dané ho ú zemí , potřebnost a
zastoupení  pož adované ho druhu č innosti na dané m ú zemí , doba trvaní
nájmu, ýš e zamýš lených investic zájemce do technické ho áodnocení
Nebytové ho prostoru

B

5%C. Zkuš enosti zájemce v dané m oboru dle dolož ených referencí

í prohláš ení  o způ sobu zaji,š tění  ú hrcld)l ní iemné ho a realizace záměru, v němž

.ie nutno podrobným způ sobem popsat, .í akou.fbrmou si zájemce zajisí il nebcl

za_iistí  í inanč ní  prostřerJlq, k ú hradě nájemné ho a realizaci záměru. ProhláŠ ení

.ie nutno doplnit doklady dosvědč ují cí mi reólnost zqí iš tění  ,í inanč ní ch
prostředků  - např. (iI i4fclrmací  banlql o konkré í ní  "í inanč ní  situaci zájemce, ze

které  butle zřejmé . ž e zájemce clisponuje cJostateč nými rtnanč ní mi prostřeclk!',

nebo (ii) pří ,slibem poskvtnutí  bankovní ho ú věrtl apod,

přehled dosalladní  č innosti, resp. zkuš eností  zájemce v dané m oboru a
nří nuclné  refurence a to v t,oz,yahu:

i. Období  výkonu č innosti (od-do\
ii. Struč ný popis hla,-ní ho předmětu č innosti
iii. Adr e s a pr o,-tlzovny (jlrovozoven), kde č inno s t pro b í hala
ir,. Obrat za poslední  ú č etní  období  provozování  č innosti

pož adovanou dobtt ná.imu

ť rohláš ení  o akceptaci Podmí nek výběrové ho ří zení , vč eí ně uiednání  o smluvní
pokutě

prohláš ení  o seznámení  se s |,|eb)llovým prostorem

Iv. krité ria hodnocení  nabí dek

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

Metoda hodnocení

Hodnotí cí  komise Vyhlaš ovatele bude mí t minimálně 3 č leny. Pro hodnocení  nabí dek použ ije

hodnotí cí  komise Vyhlaš ovatele bodovací  stupnici v rozsahu 0 až  100. Kaž dé  jednotlivé

nabí dce bude dle dí lč í ho krité ria přidělena bodová hodnota, která oďráž í  ú spěš nost předmětné

nabí dky v rámci dí lč í ho krité ria. Nejlepš í  nabí dka bude ohodnocena 100 body. Jednotlivé

nabí dky zí skají  bodovou hodnotu tak, ž e poměr jejich hodnoty k hodnotě nejlepš í  nabí dky

bude vynásoben 100.

Celkové  hodnocení  podle bodovací  metody provede hodnotí cí  komise tak, ž e jednotlivá

bodová ohodnocení  nabí dek dle dí lč í ch krité rií  vynásobí  pří sluš nou vahou dané ho krité ria. Na
zák|adě souč tu výsledných hodnot u jednotliqých nabí dek hodnotí cí  komise stanoví  pořadí

o

h.

i.

j
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Úspěš nosti jednotlivých nabí dek tak, ž ejako nejú spěš nějš í  je stanovena nabí dka, která dosáhla
nejr,yš š í  hodnoty.

V pří padě ror,nosti bodové ho zisku bude vybrána jako nejýhodnějš í  nabí dka toho zájemce,
která zí skala ví ce bodů  v rámci dí lč í ho krité ria hodnocení  A.

Jednotlivá dilč í  hodnotí cí  krité ria

4.1. Výš e nájemné ho dle cenové  nabí dky

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

Nabí dce s nejvyš š í  nabí dkovou cenou přidělí  100 bodů ; dalš í m nabí dkám pak přidělí  poč et
bodŮ odpoví dají cí  poměru nabí dkové  ceny pří sluš né  nabí dky a nabí dkové  ceny nejr,yš š í
nabí dky vynásobené mu 1 00.

Hodnotí cí  komise tak zí ská bodové  hodnocení  nabí dky v riámci 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 Yo, a to r,ynásobení m
bodové ho hodnocení  jednotliqých nabí dek a váhy krité ria 0,8. Zájemce tak mů ž 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 nájmu, pří nosnost pož adované ho druhu č innosti pro obyvatele
a pro vŠ estranný rozvoj dané ho ú zemí , potřebnost a zastoupení  pož adované ho
druhu Č innosti na dané m ú zemí ,, doba trryání  nájmu, pří padně výš e zamýš tených
investic zájemce do technické ho zhodnocení  Nebytové ho prostoru

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

Kaž dý č len hodnotí cí  komise přidělí  kaž dé  hodnocené  nabí dce v rámci tohoto dí lěí ho
hodnotí cí ho krité ria hlasy dle vlastní ho uváňení  s maximální m poč tem 100 hlasů .

Následně dochání  k v/poč tu koneč né ho poč tu hlasů  jednotliv}ch nabí dek, ktery odpoví dá
Poměru souČ tu hlasů  vš ech č lenů  hodnotí cí  komise přidělených pří sluš né  nabí dce a poč tu
č lenů  hodnotí cí  komise.

Nabí dce s nejvyš š í m koneč ným poč tem hlasť r přidělí  hodnotí cí  komise 100 bodů ; dalš í m
nabí dkám pak přidělí  poč et bodů  odpoví dají cí  poměru koneč né ho poč tu hlasů  pří sluš né
nabí dky a koneč né ho poč tu hlasů  nabí dky s nejvyš š í m koneč ným poč tem hlasů
r,ynásobené mrr 100.

Hodnotí cí  komise tak ziská bodové  hodnocení  jednotliv|ch nabí dek 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 kritória po zohlednění  váhy krité ria 15 oÁ, a to
r,ynásobení m bodovóho hodnocení  jednotlilých nabí dek a váhy krité ria 0,t5. Zájemce tak
mů ž e zí skat vrtámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria max. 15 bodů  do celkové ho
hodnocení .

4.3. Zkuš enosti zájemce v dané m oboru dle dolož ených referencí

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

Kaž dý č len hodnotí cí  komise přidělí  kaž dé  hodnocené  nabí dce v rámci tohoto dí lč í ho
hodnotí cí ho krité ria hlasy dle vlastní ho uváňení  s maximální m poč tem 100 hlasů .
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Následně doché rí  k ýpoč tu koneč né ho poč tu hlasů  jednotliv}ch nabí dek, kteý odpoví dá
poměru souč tu hlasů  vš ech č lenů  hodnotí cí  komise přidělených pří sluš né  nabí dce a PoČ tu
č lenů  hodnotí cí  komise.

Nabí dce s nejvyš š í m koneč ným poč tem hlasů  přidělí  hodnotí cí  komise 100 bodŮ; dalš í m
nabí dkám pak přidělí  poč et bodů  odpoví dají cí  poměru koneč né ho poč tu hlasŮ pří sluŠ né

nabí dky a koneč né ho poč tu hlasů  nabí dky s nejvyš š í m koneč ným poětem hlasŮ

vynásobené mu 100.

Hodnotí cí  komise tak zí ská bodové  hodnocení  jednotlivých nabí dek vrámci 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 5 Yo, ato vynásobení m
bodové ho hodnocení  jednotliqich nabí dek a váů ty krité ria 0,05. Zájemce tak mŮŽe zí skat
v rámci tohoto dí lč í ho hodnotí cí ho krité ria max. 5 bodů  do celkové ho hodnocení .

v. ostatní  ustanovení

1. Vyhlaš ovatel upozorňuje, ž e podmí nkou nabytí  ú č innosti Nájemní  smlouvy je, Že
vybraný zájemce sepí š e s Vyhlaš ovatelem notářský zápis se svolení m k vykonatelnosti
(dále ,jen jako ,.Notářský zápis") pro pří pad, ž e vybraný zájemce jakoŽto nájemce
ner,yklidí  nejpozději ke dni skonč ení  nájmu Nebytový prostor, specifikovaný v Nájemní
smlouvě. Notářský zápis bude sepsán v souladu s ust. § 7lb zákona č . 358/1992 Sb.. <l

notáří ch a jejich č innosti (notářský r'ád). ve znění  pozdějš í ch předpisŮ. Obsahem
Notářské ho zápisu bude dohoda mezi Vyhlaš ovatelem a vybraným zájemcem. r,e

které m se vybraný zájemce jakož to nájemce zaváž e vyklidit Nebytový prostor

nejpozději ke dni skonč ení  nájmu a svolí . aby podle Notářské ho zápisu byl naří zen a
proveden yýkon rozhodnutí  (exekuce)" jestliž e svoji povinnost řádně a vč as nesplní  a
tedy aby dle ust. § 274 odst. 1 pí sm. e) zákona č .9911963 Sb., obč anský soudní  řád, ve
znění  pozdějš í ch předpisů , byl stejnopis z tohoto Notářské ho zápisu použ it jako

exekuč ní  titul v í izení  o výkonu rozhodnutí  (exekuci) a vedena exekuce proti
vybrané mu zájemci, co do jeho povinnosti r,ryklidit Nebytový prostor. Náklady na sepis
Notářské ho zápisu nese vybraný zájemce.

2. Podání m nabí dky do výběrové ho í í zeni zájemce stvrzuje svŮj závazek uzavří t
s Vyhlaš ovatelem Nájemní  smlouvu a podepsat Notářský zápis, pokud k tomu bude

Vyhlaš ovatelem vyzván v Oznámení , a to ve lhů tě stanovené  Vyhlaš ovatelem v
Oznámení , V pří padě, ž e vybraný zájemce ýš e uvedenou povinnost poruš í  nebo pokud
nedoruč í  Vyhlaš ovateli Nájemní  smlouvu podepsanou r,ybraným zájemcem ve lhŮtě
stanovené  v Oznámení . nebo pokud jinak zmaří  nabytí  ú č innosti Nájemní  smlouvy,
zavazuje se uhradit Vyhlaš ovateli smluvní  pokutu ve výš i Jistoty. Pro tento pří pad
zájemce podání m nabí dky do výběrové ho ří zení  souhlasí  s tí m, ž e Vyhlaš ovatel je
oprávněn použ í t na ú hradu smluvní  pokuty Jistotu slož enou zájemcem v souladu
s těmito Podmí nkami, tj. ž e Vyhlaš ovatel je oprávněn si ponechat zájemcem slož enou
.Iistotu k ú lrradě smluvní  pokuty.

3. Zé llemci. se kterym bude uzavřena Nájemní  smlouva, nebude poskytnutá .Tistota

vrácena, ale bude Vyhlaš ovatelem použ ita (započ tena) na slož ení  jistoty zaŤádné  plnění
povinností  nájemce dle Nájernní  smlouvy ve smyslu § 2254 zákona č . 89/2012 Sb..

obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Zájemce podání m nabí dky do

výběrové ho ří zeni rljadřuje s tí mto postupem souhlas.

9



2.

4

1

1
J

4.

5

6

7

8

9

Neú spěš ným zájemců m, kteří  poskytli Jistotu. bude Jistota vrácena po vyhodnocení
výběrové ho iizení ,

yI. závé reč ná ustanovení

Lhů ta, po kterou je zájemce vázán svou nabí dkou do výběrové ho í izení , č iní  90
kalendrářní ch dnů  a zaěí ná běž et dnem následují cí m po skonč ení  stanovené  Lhů ty pro
podaní  nabí dky. Zájemci, jehož  nabí dka byla lybrana jako nejvhodnějš í , se lhů ta, po
kterou je svojí  nabí dkou vázán, prodluž uje o 90 dnů . Po dobu, po kterou je zájemce
vánán svou nabí dkou, není  zájemce oprávněn svou nabí dku odvolat nebo vzí t zpé t.

Vyhlaš ovatel si vyhrazuje právo Podmí nky v pruběhu v/běrové ho Ť í zení  kdykoliv před
uplynutí m Lhů ty pro podání  nabí dek dodateč ně změnit, popř. doplnit, a to za stejných
podmí nek pro vš echny zájemce. V takové m pří padě Vyhlaš ovatel zveřejní  změnu nebo
doplnění  Podmí nek na ú řední  desce Magistrátu hlavní ho města Prahy po dobu nejmé ně
30 dnů . Změna nebo doplnění  Podmí nek mů ž e být souč asně zveřejněna na webových
strankách https:l/realitniportalpraha.cz. Pokud Vyhlaš ovatel provede změnu nebo
doplnění  Podmí nek, neskonč í  Lhů ta pro podání  nabí dky dří ve, než  po uplynutí  30 dnů
od zveřejnění  změny nebo doplnění  Podmí nek na uřední  desce Magistrátu hlavní ho
města Prahy.

Vyhlaš ovatel si vyhraztrje právo změnit nár,rh Nájemní  smlouvy. V pří padě, ž e zájemce
změnu návrhu Nájemní  smlouvy pí senrně nepotvrdí  Vyhlaš ovateli ve lhů tě starrovené
Vyhlaš ovatelem, považ uje se ú č ast zájemce ve výběrové m Ť í zení  za ukonč enou a
zájemci bude vrácena slož ená Jistota,

Vyhlaš ovatel si vyhrazqe právo pož ádat zájemce v pruběhu výběrové ho Ť í zení  o
doplnění  č i upřesnění  jejich nabí dek umož ňují cí  jednoznač né  posouzení  nabí d§ ěi
odstranění  pří padných nej asností  a nesronrmitelno stí  nabí dky.

Vyhlaš ovatel si rovněž  ryfuazuje právo nevracet zájemců m nabí dky vč etně pří loh,
odmí tnout vš echny předlož ené  nabí dky nebo výběrové  ří zení  kdykoliv a bez uvedení
dů vodů  zruš it č i přeruš it, ato tazik|adě zveřejněné ho záměru na uřední  desce MHMP.

Vyhlaš ovatel upozorňuje na skuteč nost, ž e zé tlemci nernají  v souvislosti s ú č astí  v tomto
ýběrové m Ť izení  nárok na náhradu š kody. ani na náhradu nákladů  vynalož ených v
souvislosti s výběrovým ří zení m. To platí  i v pří padě, ž e zé ýemce podá nejvhodnějš í
nabí dku a splní  podmí nky výběrové ho řizení , a přesto nebude s tí nrto zájemcem
Nájemní  smlouva uzavŤena z dů vodu neschválení  její ho uzavření  radou hlavrrí ho města
Prahy.

Podaní m nabí dky do výběrové ho ří zení  zájemce stvrzuje, ž e se seznámil s těmito
Podmí nkami až e s těmito Podmí nkami souhlasí , vč etně ujednrání  o smluvní  pokutě.

Zájemce bere na vědomí . ž e Vyhlaš ovatel je oprávněn pro ú č ely tohoto výběrové ho
ií zeni zpracovávat osobní  ú daje zájemce. Informace o zpracování  osobní ch ú dajů  a o
právech zájemce v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  jsou k dispozici na
internetoých stránkách Vyhlaš ovatele na adrese:
http ://www.praha.eu/jnp l czl o _meste/magistrat/gdpr/index.html.

Pro vylouč ení  ja§ýchkoliv budoucí ch pochybností  upozorňuje Vyhlaš ovate| zájemce, ž e
se r,yhláš ení m tohoto qýběrovóho Ť í zeni a následným pří padným pronájmem
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Nebytové ho prostoru jakkoliv nezavazujekž ádné  souč innosti č i spolupráci souvisejí cí  s
dalš í m využ ití m Nebytové ho prostoru (např. v rámci stavební ho í í zení  apod.).

10. Toto výběrové  ří zení  není  ří zení m dle zákona č . 13412016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek. ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Y Praze dne 9. It.2022

Za vyhlaš ovatele

Rak
ředitel s majetkem

Pří lohy: přehled ploch Nebytové ho prostoru

1"1



l'aSpofi prostoru

Pasport prostoru

lDL,5 lt].U9.:(i2.Z t.J:)l:lš

Adresa .Iclseť ská 3416

PRAtlA 1

0006

MALÁ STRA}ÝA

Blok (objekt)

Katastr

Okres

Č . prostoru
Podlaž í
Kategorie

Pi-í sir,rš cnství

Stav

103

3

II. Kategorie

Společ né

G

Vlastní k
HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA
Mariánské  nánrč stí  2i2
] 1000 Praha

Správce
SOLlD správa nemol,itostí  Praha a.s.

Na pří kopě 853i 12

i 1000 PRAHA 1

Provozovna správce
Trulrlářská 1098/33, 110 00 PRAHA 1

poč et mistností
poč et komí nů
Plyn
Sm. č . pro vodné

kanalizace
Elektr'ina

Vytápěni

4+0

0

Z
karrcelář_,,,ýtclkaW

N
230

etlrž or,é  illyrror,ó

Poč et STA
Poč et tel, linek
Poč et park. mí st
Vsť up z clolnr.r

VstLrp z r,ilice

Vstup dvť rr (zahr.)

Cena prostor.t

0

0

0

0,00

seznam mí stností
Mí stnost __ _ rť áq9lí  Sazlra Cel. plocha Pl. pro nájern ZPP Podl. plocha
cIrodba

KANc]ELAR
KANCELAR
K_ANCELAR

1clkální  elektť ické
lokální  elektrickó

1okální  elektrické
1okální  elektrické

1]1q§

23 1,95

231,95

231.95

41 ,05

42,69

21,68

l9,82

41 ,05
42,69

zI,68
19.82.

0,00

0,00

0,00

0,00

41,05
4) 6q

21,68

19,82

I25,24 l25,24 0,0U l25,24

Zařizovací  předměť y
Název Výr. č í slo Poří zeno Poč et Cena Montáž Zamé sí c

Dne: I9.a9.2a22 Podpis:

-1_


