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Veř,ejná výzva k podání rrabídek na prorráiem otrjektu Autobusové
_,. .. 1ť,r- !l"r r,.lr..._.l^t.!..-.lrdrrrLŠ \, lr..r.r., / vL ý(lr lr.r\lVl ru

Město Varnsdoďv souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platné znění a dále v souladu

se schváleným usnesením Rady města Varnsdorf č. 49l20I9 ze dne 14. 02. 2019 vyhlašuje tuto výzvu

k předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

1, Identifikační údaje o veřejnérn zaclavateli
Název zadavatele: Město Va rnsdorf

Sídlo: nám. E. Beneše 470,407 47 Varnsdorf

Zastoupený: lng. stanisIavem Horáčkem, starostou města

lč: 00261718

DlČ CZOO26I71,8

Tel: +42o 4I7 545 tI7

Kontaktníosoba ve věcech této výzvy k před|ožení nabídek pronájmu:

EVa Kunčarová - referent odboru správy majetku a investic

tel,. +4zo 4!7 545 189, e-mail: eva.kuncarova @varnsdorf.cz

] \/rr_aza^i nío/,r"ňr,, t/éiA;nÁ tr,',7í^/

Předmětem této veřejné výzvy k podánínabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537

ve Varnsdorfu je oznámení neomezenému počtu zájemců možnosti podání nabídky na pronájem za

níže specifikovaných podmínek této výzvy.

2,1.Předmětempronájmujestavbač.p.3537stojícínapozemkovéparce|eč.3024/3v k. ú. Varnsdorf,

ve vlastnictví města Varnsdorf, list vlastnictví č. 2990.

Jedná se o novostaVbu budovy autobusové stanice, která je součástí noVého autobusoVého terminálu.

Stavba stanice je obdé|níkového tvaru o ploše 129 m2, dispozice Vnitřních prostorů je:

Vstupní prostor - če ká rna/o bče rstve n í/p rodejn í pult

Veřejné WC - WC muži, ženv, invalidé, technická komora

Zázemístanice - Šatna, WC zaměstnanci, technické zázemí
(příloha č. 1- Dispoziční řešeníbudovy autobusové stanice)
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2.2. lnformace o objektu a prohlídka objektu

Podrobné informace poskytne na základě žádosti zájemce kontaktníosoba pronajímatele a to:

Eva Kunčarová, tel.: +42o 4L7 545 189 email: eyg.lu,rce rpve_@_yo_usd_q rj.ez nebo

lvo Musil, tel.: +4z0 477 545 191, e-mail: ivo,musil@ivo,musil@varnsdorf.cz

Prohlídka předmětu pronájmu se uskuteční kdykoliv po dobu trvání této VýzVy dle předchozídomluvy

se zástupci pronajímateIe.

3, Podmínky a požadavky na r.yužití prostor Autobusové stanice a
z,a| i,š|ěy.1.1, p!:ovoztt alrtolrrrsové stanice
Prostory autobusové stanice č. p. 3537 jsou nabízené k pronájmu za účelem zajištěnítěchto služeb:

Provoz Veřejného Wc
Zajištění provozu čekárny pro cestujícíve stanovené provozní době budovy stanice

Prodej drobného občerstvení (káva, čaj, nápoje, ba|ené potraviny,...)

Prodej tiskovin

Zajištění servisních služeb voblasti autobusové přepravy cestujících - zejména komunikace

v rámci IDS DÚK (integrovaný dopravni systém Ústeckého kaje) a ostatními dopravci,

zajištění dohledu a kontrola funkce elektronických informačních panelů umístěných na

nástupišti autobusového terminálu, prodej jízdenek (týdenní, měsíční, roční, čipové karty,...)

3.1. Požadavky na nájemce

Pronajímatel si vyhrazuje zákaz umístění a provozování hracích, zábavních a podobných automatů,
provoz zábavních podniků a jím podobných zařízenív prostorech předmětu nájmu.

3.2. Součinnost pronajímatele

Pronajímatel zajišťuje po dobu trvání nájemního vztahu sohledem na nájemcem zajišťovaných

veřejných služeb pro cestující úhradu a dodávku el. energie, plynu a vody.

Vzhledem k podmínkám VýzVy Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášené z lntegrovaného regionálního
operačního programu s názvem Výstavba a modernizace přestupních terminálů, za jehož přispění

město Varnsdorf budovu autobusové stanice vybudovalo, je nutné dodržet podmínku, aby podlahová
plocha vyčleněná v projektu terminálu pro komerční aktivity představovala max. 25% podlahové

plochy budov,

4. Doba pronájmu
Pronajímatel pronajímá uvedený předmět nájmu na dobu neurčitou svýpovědní lhůtou 3 měsíce.

Ukončení smluvního vztahu se řídídle podmínek Smlouvy o nájmu nebytových prostor (příloha č. 2)

@ o,*
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5, Stavební a provozní úpravy budovy stanice
Veškeré stavební a provozní úpravy budovy stanice musí být na základě písemné žádosti nájemce

písemně odsouhIaseny pronajímatelem a nebude-li dohodnuto jinak, jdou k tíži nájemce.

Běžná údržba V pronajatých prostorech bude zajištěna a hrazena nájemcem (malování, úklid, výměny

žárovek, drobné opravy zařízení, atd.)

Budova je vybavena základním technickým zařízením dle specifikace v předávacím protokolu. ostatní
a veškeré dalšítechnické vybavenívčetně spotřebičů nutných k zajištění provozu stanice zajišťuje na

své nákIady nájemce (např. nápojový automat, kávovar, myčka, ostatníkuchyňské vybavení nádobí,...)

a

7. Kritéria pro výběr:

6, Podmínky účasti
Účastník ve své nabídce předloží následující:

Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, pokud je v nízapsán
Živnostenské oprávnění

Reference dosavadní činnosti - historie žadatele, zkušenosti

Projektový záměr (zájemce uvede zejména popis způsobu využitív souladu s podmínkami

případný popis nabídky služeb, návrh otvíracídoby)

. Návrh nájemného za měsíc v kč

Nejnižší očekávané nájemné činní 5.000Kč/měsíc

8. Soutěžní lhůta a obsah nabídky
Nabídky je možné podat v písemné formě v uzavřených obálkách označených názvem: NABÍDKA

,,Pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdoďu - NEoTVÍRAT ! ", opatřených na

uzavření razítkem či podpisem uchazeče. Dále bude uvedena na obálce adresa uchazeče.

Místo a lhůta pro podávání nabídky:
Nabídky budou přijímány v podateIně Městského úřadu Varnsdorfve dnech:

pondělía středa: od 08:00 hod. - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek: od 08:00 hod. - 15:00 hod.
pátek: od 08.00 hod. - 14:00 hod.
až do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do27,03.2019 do 10:00 hodin a to na adrese:

Městský úřad Varnsdoď
nám. E. Beneše č. p. 470
4o7 47 varnsdort

@ll,^
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Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodujícíotisk podacího razítka podacího místa
zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetízásilky adresátem.

Dodatečné informace poskytne zadavatel pouze na základě písemné či emailové žádosti o dodatečnou

informaci k zadávacím podmínkám, která bude doručena kontaktním osobám zadavate|e nejpozději

dne 22, 03. 2019.

Obsah nabídky uchazeče:

Nabídkový list s nabídkovou cenou za měsíc pronájmu

Smlouva o nájmu nebytových prostor opatřená podpisem statutárním zástupcem uchazeče (příloha

č.2l
Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

Živnostenské oprávnění

Reference dosavadní činnosti - historie žadatele, zkušenosti

Projektový záměr

9. Záv ěr ečné prohlášení
Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění a s úpravu podmínek VýzVy, odmítnutí všech nabídek,

případně na zrušenívýzvy. Zadavatel sivyhrazuje právo vyřadit z další účasti na veřejné nabídce takové

nabídky, které nejsou zpracovány dle podmínek písemné výzvy. Zadavatel si Vyhrazuje pravomoc

vyloučit nabídky uchazečů, kteříl'sou dlužníky města Varnsdorf.

Ve Varnsdorfu dne ].1. března 2019

Přílohy
1. Dispoziční řešení budovy autobusové stanice
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor

lng. Stanislav Horáček V. r.

starosta města

Vyvěšenodne, 12" 03 7019

Seirnuio dne,

@ l+,*.
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Sm|ouva o nájmu nebytových prostor

Smluvní strany:

Město varnsdorf
nám. E. Beneše 4'70,4O7 47 Vamsdori IČo 002617i8
zastoupené starostou města Ing. Stanislavem Horáčkem
(dále jen,,pronajímatel")

a

Jméno příjmení/obchodní název
Trvale b}terrýsídlo fi rmy
ICo..,....
(dále jen ,,nájemce")

0
lzaviraji dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., oběanského zákoníku

v platném zněni

tuto

SMLOUV[J O NÁJMU BUDOYYAUTOBUSOVE STANICE
VARNSDORF

I.
Předmět a účel nájmu

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti:
- pozemek p. č. 302413, jehož součástí je stavba č. p.3537 - stavba občanského

vybavení,
Nemovitost je zapsána pro katastrální územi a obec Vamsdorf na listě vlastnictví
č. 2990 u Kaiastrálního úřadu pro Ústecký kaj, katastrální pracoviště Rumburk.

Jedná se o novostavbu budovy autobusové stanice, kteráje součásti nového autobusového

terminálu. stavba stanice je obdélníkovóho tvaru o zastavěné ploše 129 m2, dispozice
vnitřních prostoru je:

Vstupní prostor - čekárna./občerstvení/prodejní pult
Veřejné WC - WC muž| ženy, invalidé, technická komora
zázemí stanice - Šatna, wc zaměstnanci, íectnické zázemi
(Příloha č. 1 - dispoziční řešení autobusové stanice)

pronajímatel dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem souboru movitých věcí, které

tvoří vybavení a inventář shora uvedené nemovitosti, seznam movitých věcí je uveden

v předávacím protokolu. (příloze č. 2), ktery tvoři nedílnou součást této smlouvy,

@cu,
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2, Pronajímatel předává na základé této smlouvy nájemci do dočasného užívání v čl. I./1.

specifikované nemovité a movité věci (dále jen ,,předmět nájmu") a nájemce tyto věci do
doěasného užíváni za podmínek stanovených touto smlouvou přejímá. O předání a

převzetí předmětu nájmu bude vyhotoven protokol podepsaný zástupci obou smluvních
stran.

3. Nájemce prohlašuje, že je seznámen se stavem předmětu nájmu a zavazuje se užívat
předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a výlučně k níže uvedenému účelu
vymezenému zajištěním těchto služeb:

o provoz veřejného wc
. zajištění provozu čekámy pro cestující ve stanovené provozní době budovy stanice
. Prodej drobného občerstvení (káva, čaj, nápoje, balené potraviny,...)
. prodej tiskovin
. zajištění servisních služeb v oblasti autobusové přepravy cestujících - zejméla

komunikace v rámci IDS DÚK (integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje) a

ostatními dopravci, zajištění dohledu a kontrola funkce elektronických informačních
panelů umístěných na nástupišti autobusového terminálu, prodej jízdenek (týdemí,
měsíění, roční, čipové karty,...)

Nájemce bere na vědomí, že vzhledem k podminkám dotačního titulu, za jehož přispění
město Vamsdorf budovu autobusové stanice postavilo, je nutné dodržet podmínku, aby
podlahová plocha vyčleněná v projektu terminálu pro komerční aktivity představovala
max.25Yo podlahové plochy budov. Tuto podmínku se nájemce zavazlje dodržovat s tím,
že případné zjištěni jejího porušení představuje na straně Pronajímatele důvod pro
odstoupení od smlouvy.

4. Pronajímatel si vybrazuje právo zákazl umístění a provozování hracích, zábavních a
podobných automatů, provoz zábavnich podniků a jím podobných zaíizeni v prostorech
předmětu nájmu.

il.
Doba nájmu

1. Tato smlouva nablfuá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nájem se

sjednává na dobu neurčitou s účinností od,,,.......20 1 9.

1.

ilI.
Nájemné

Nájemné za celý předmět nájmu činí .......,-
příslušného měsíce na účet pronajímatele č.

Kč/měsíčně a je splatné vždy k 15. dni
19-092138832910800 vedený u Ceské

spořitelny a. s. Vamsdorf, variabilní symbol

@ lt.*.
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3.

Výši nájemného je pronajímatel oprávněn kždoročně upravit podle roční míry inflace za
předcháaející kalendářní rok publikované Českým statistickým úřadem s íim, že za zák|ad

bude považována výše nájemného ke dni podpisu této smlouvy nebo ke dni posledního
zvýšení nájemného.

Nad sjednané nájemné je nájemce dále povinen samostatně, a v dodavateli služeb
stanovených lhůtách, hradit řádně a včas veškeré náklady za s|,1žby spoj ené s lživiním
předmětu nájmu, a to provoz zabezpečovacího zařízeni,likvidace komunálního odpadu.

Iv.
Práva a povinnosti nájemce

Nájemce není oprávněn, vyjma povinného zákonného oznaěení provozovny, umístit na
nemovitosti reklamní či jiné nápisy a předměty.

Nájemce není oprávněn přenechat nebytové píostory nebo jejich ěást do podnájmu třetí

osobě.

Nájemce se zavazlje provádět na vlastní náklady úklid veškerých vnitřních prostor a

udržovat čistotu přstupových cest k předmětu nájmu i všech pronajatých ploch, včetně

úklidu sněhu.

Nájemce je povinen zabezpeěovat a hradit samostatně veškerou běžnou údržbu
nemovitostí a movitého vybavení. Nájemce je dále povinen samostatně zabezpečovat a

hradit veškeré běžné opravy předmětu nájmu (malování, úklid, výměny žárovek, drobné

opravy zaíizeni, atd.). Stavební úpravy může nájemce provádět pouze s předchozím
pisemným souhlasem pronajímatele a na vlastní účet, pokud nebude mezi stranami

dohodnuto jinak.

Nájemce je povinen provádět a hradit všechny zákonem předepsané revize elektrických

zaíizení, plynových zaíízení, tlakoqých nádob, hromosvodu, hasicích přístrojů, regálů a

měření emisí kotlů, vše dle platných norem a vyhlášek. Nájemce je povinen hradit rovněž

náklady spojené s odstraněním drobných závad plynoucích z těchto revizí a měření do výše

10 000 Kč v každém jednotlivém případě.

6. po skončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat pronajímateli vyklizený a

ve staw, v jakém ho převzal k úivénL s přihlédnutím k obvyklému opotřebení _ včetně

dodateěných změn, které provedl s předchozím souhlasem pronajímatele, a to nejpozději

v den skoněení nájmu.

7. Nájemce je povinen starat se o předmět nájmu s péčí řádného hospodaře, chránit jej před

mřením, póškozením, odcizením nebo zneužitím a udržovat ho v provozuschopném

stavu.

8. příjmy z provozování veřejného wc spadají výhradně do příjmů nájemce a slouží

3.

4,

5.

@^r.or.
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k zajištění úhrad nákladů spojených s provozem veřejného WC.

v.
Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je oprávněn po předchozím ohlášení požadovat vstup do pronajatých prostor
za účelem kontroly, zda nájemce užívá předmět nájmu řádným způsobem a k účelu
uvedenému v této smlouvě.

Pronajímatel je oprávněn provést kontrolu, jak nájemce řádně provádí revize uvedené v čl.
IV./s. této smlouvy,

Pronajímatel zajistí po dobu trvání nájemního vztahu s ohledem na nájemcem zajišťované
veřejné služby pro cestující úbradu a dodávku el. energie, plynu a vody,

,)_

1,

a)
b)

c)

vI.
Zánik nájmu

Nájemní poměr založený touto smlouvou zaniká bud'to:
písemnou dohodou smluvních stran nebo
písemnou výpovědí smluvní strany bez udaní důvodu. Pro účely výpovědi je sjednána
výpovědní lhůta 3 měsíce, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujíciho po

doručení výpovědi druhé smluvní straně nebo

odstoupením od smloulry.

2, Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:

a) nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem a touto smlouvou a

nesjednal nápralr_r ani po předchozí písemné v,ýstraze pronajímatele vjím stanovené

lhůtě;
b) nájemce je o více než 30 dnů v prodlení s úhradou nájemného

c) nájemce jednal v rozporu s touto smlouvou.

3. Nájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže předmět nájmu se bez jeho

zavinění stal nezpůsobilý ke sjednanému účelu užívání,

vII.
Zvláštní ujednání

Nájemce prohlašuje, že mu bylo umožněno prohlédnout si předmět nájmu a je mu tímto

znám jeho stav ajeho stavební určení.

Nájemce bere na vědomí, že nemá vůči pronajímateli nárok na úhradu vynaložených

finarrěních nákladů na stavební úpravy a běžné ani jiné opravy předmětu nájmu, a to ani

po zriniku nájmu, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak,

1.

@^,r.



4.

J.

5.

2.

1.

J.

5.

[1l Ey,:iffsy}i:{ff,il:,ťu,"',J,:n,". @ l iiififllť"| 
---1. 

] 
lntegrovaný regionl

pojištění majetku nájemce, který je umístěn v nemovitosti, hradí, popř. pojistné plněni

inkasuje nájémce, za véci rnesené a odložené nese odpovědnost nájemce. pojišění

nemovitosti (proti živelným pohromám, proti odcizení a vandalismu a pojištění

odpovědnosti za škodu) hradí, popř. pojistné plnění inkasuje pronajímatel,

Nájemce odpovídá za píovoz v pronajatých prostorech z hlediska bezpečnosti a ochrany

zdraví, hygieny, poi:arrri ochrany, ochrany majetku pronajímatele a je povinen

v pronalaýóh prosiorech dodržovat obecné závazné předpisy technické, hygienické,

bezpeěnoslní, protipožámí popř, jiné vztahující se k jím provozované činnosti,

Smluvní strany se dohodly, že předmět nájmu bude celkově provozován jako nekuřácký.

v případě, že by byla ze strany státních orgánů uložena pronajímateli jakákoli finanční

sankce, k jejímuž tl]loženi došlo pro porušení povinností nájemce, je nájemce povinen

ěástku, ktěróu musel pronajímatel na tuto sankci uhradit, pronajímateli zaplatit, a to ve

lhůtě l5 dnů ode dne výzvy pronajímatele.
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vIIL
Závérečná ujednání

Změny podmínek, za nichž byla tato nájemní smlouva sjedniána, mohou být provedeny

pouze pisemnym dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

v případech, které tato smlouva qýslovně neřeší, platí obecná ustanovení občanského

zákoníku a souvisejících předpisů.

Tato smlouva se lryhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží pronajímatel a2 nájemce.

o uzavření této nájemní smlouly rozhodla Rada města Vamsdorf usnesením č. ...... ze

dne.......,.

smluvní strany prohlašuj i, že se seznárnily s obsahem smlouvy a že íato smlouva_ byla

sepsána dle j"jión p.uué a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadné nevýhodných

podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha ě. 1: Dispoziční řešení autobusové stanice

Příloha č. 2: Předávací protokol

ve vamsdorfu dne
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Město vamsdorf
Ing. Stanislav Horáček
starosta města
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