Pronájem rychlého občerstvení a provozování minigolfového hřiště

Výběrové řízení – zadávací podmínky
Zadavatel:

Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
Teplická 899, 418 01 Bílina
IČ: 708 85 222
Zastoupené: Ing. Oľgou Roučkovou, řed. org.

Název zakázky:

Pronájem rychlého občerstvení a provozování minigolfového hřiště

Lhůta pro podání nabídky:
• Lhůta pro podání nabídky končí 22. 11. 2018 v 10:00 hod.
• Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty nebudou hodnoceny
• Opožděné podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci
výběrového řízení, přičemž bezodkladně informuje účastníka o pozdním podání
nabídky
Místo pro podání nabídky: adresa zadavatele
Městské technické služby Bílina vypisují výběrové řízení na pronájem nebytových prostor
s provozováním rychlého občerstvení a minigolfového hřiště v areálu parku Kyselka.
V příloze je návrh nájemní smlouvy, kde jsou obsaženy všechny náležitosti k pronájmu
uvedené nemovitosti
Hodnotící kritérium a způsob vyhodnocení zakázky:
• Při hodnocení nabídek se přihlíží k referencím a nabídce služeb
• Při větším počtu zájemců rozhodne obálková metoda, která rozhodne o vítězi soutěže
• Výsledek VŘ bude uchazečům sdělen písemně
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
• Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce, v listinné podobě 1x originál
• Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být podepsána oprávněnou
osobou . V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce
příslušnou plnou moc, nebo jiný pověřovací dokument
• Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce, označena nápisem „VŘ-minigolf“
Povinné náležitosti nabídky:
• Čestné prohlášení o tom, že minimálně 3 roky provozoval restauraci
• Výčet zkušeností navrhovatele s provozem restauračních nebo obdobných zařízení
• Doklady ke způsobilosti účastníka, ŽL, koncese, oprávnění k podnikání
• Čestné prohlášení účastníka VŘ , že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani
nebylo zahájeno soudem řízení, že nemá nedoplatky na daních, pojistném a není
dlužníkem města Bíliny, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, dále za trestný čin hospodářský
nebo proti majetku
• Nájemce musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou jiné osobě jeho provozní činností (podnikáním) a pro případ škody na
životě nebo zdraví jiných, to vše s pojistným plněním v minimální výši 1,000.000,- Kč.

Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění proběhne po předběžné dohodě na tel. 602 168 332,
olga.rouckova@mtsbilina.cz
Závěrečná stanovení:
• Zadavatel je oprávněn výběrové řízení (VŘ) zrušit nejpozději do uzavření smlouvy. O
zrušení VŘ je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny účastníky
VŘ, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek
• Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek VŘ, a to na základě
žádosti účastníků, nebo z vlastního podnětu

