Výzva k podání cenové nabidky
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„Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4“
1. Identifikační údaje o zadavateli:

Název / obchodní firma:
Adresa sídla:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
*>

Tčo:

_ Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

* 00231142

webové stránky

_

* A

www.praha-libus.cz

Ing.

Jindřich

Sochůrek

—

tajgmník

ÚMČ,

tajemnik@praha-libus.cz
tel:+420 603 529 932
Kontaktm’ osoba:
paní Šárka Pichová — vedoucí odboru majetku a

investic
pichova@praha-libus.cz, tel: +420 736 420 948

2. Minimální požadovaná cena za pronájem/rok činí 185.040; Kč bez DPH
3. Předmět plnění pronájmu:
Předmětem plnění pronájmu je oplocená parkovací plocha v ulici Na Okruhu, Praha 4, o rozloze
2470 m2, umístěná na pozemcích parc. č. 910/69 a 910/81 oba v k.ú. Písnice. Výše uvedená
parkovací plocha se nachází na rohu ulic Libušská a Na Okruhu. Součástí pronájmu je buňka pro

zázemí ostrahy s el. vytápěním. Pronajímatel deklaruje svou vůli přenechat výše uvedené
parkoviště k pronájmu pro osobní a dodávková vozidla. Plocha před oplocením slouží výhradně
pro krátkodobé parkování.
4. Doba plnění pronájmu:
Doba pronájmu se sjednává na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
5. Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena v Kč bez DPH.
6. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí 23.4.2020 v 15:00 hodin
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí adresátem.

MMM
.

vyplněný krycí list nabídky

.

oprávnění k podnikání (VOR nebo ŽL)

.

podepsaný návrh smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání oprávněnou osobou
dle VOR nebo ŽL (uchazeč tímto potvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami)

7. Místo pro podání nabídek:

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to vjedné řádně uzavřené obálce označené
názvem:

„Pronájem parkovací plochy v ulici Na Okruhu, Praha 4 ’1
Obálka bude zároveň opatřena heslem NEOTVÍRAT podpisem a popřípadě razítkem uchazeče
(pokud uchazeč razítko používá).

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu: MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA—LIBUŠ, Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš, popř. osobně podat

na podatelnu úřadu v úředních hodinách: pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hod (polední
přestávka od 12:00 — 13:00 hod), úterý a čtvrtek v době od 8:00 do 15:30 hod, pátek v době od
8:00 do 13:30 hod (polední přestávka od 11:30 — 12:00 hodin).
Kontaktními osobami ve věcech podání nabídky: pí Michaela Kratochvílová, tel. +420 261 711
380, tel. +420 244 471 884, e-mail: mc.|ibus@praha-libus.cz.
8. Termín a misto otevírání obálek s nabídkami:
Termín otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 24.4.2020 v 10:00 hodin
Místo otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha—
Libuš, K Lukám 664. 142 00 Praha 4— Libuš. Zadavatel si vyhrazuje právo provést otevírání obálek

bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
9. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem:

Zadavatele si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
.
zadavatel si vyhrazuje právo až do podpisu smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání
zrušit zadávací řízení. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.
.

nevracet uchazečům podané nabídky.

.

za den doručení se považuje den zveřejnění.

V Praze, dne

za zadavatele:

Mgr. Jiří Koubek

starosta MČ Praha-LibušPřílohy:

.

č. 1 - krycí list nabídky
č. 2 - snímek z KN
č. 3 - návrh smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání
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