
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

      NA PRONÁJEM PROSTOR ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ DĚTSKÉ SKUPINY 

Vyhlašovatel 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. 
zastoupena rektorem doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D. 
sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 
IČ 444555601 , DIČ CZ44555601 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem 
č. účtu: 107-5195930277/0100   
kontaktní osoba: Ing. Josef Prokop 
tel.:475 286 373; 601 321 730 
josef.prokop@ujep.cz 
 
 
 
1. Předmět výběrového řízení  
Předmětem je pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 115,46 m2, jež se nachází 
v přízemí budovy č. p. 1063 v ulici Brněnská v Ústí nad Labem.  
Vítězný uchazeč, s kterým bude uzavřena nájemní smlouva, bude oprávněn shora uvedené 
prostory užívat výhradně a pouze k provozu Dětské skupiny. 
Vyhlašovatel stanovuje minimální nájemné ve výši 8 000 Kč + DPH měsíčně. Nad rámec 
sjednaného nájemného je zájemce povinen hradit částky za služby, související s provozem 
zařízení, a to: 

 elektrická energie 1 292 Kč (včetně DPH) 

 teplo 2 166 Kč (včetně DPH) 

 vodné a stočné 1 829 Kč (včetně DPH).  
 
Prohlídku místa je možno domluvit s Ing. Prokopem na výše uvedených telefonních číslech. 
 
2. Doba pronájmu 
 
S vybraným uchazečem bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem uvedených 
nebytových prostor dle dohody, a to na dobu neurčitou. 
 
3. Nabídka 
 
Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce (označené 
názvem „Výběrové řízení – Dětská skupina“ a nápisem NEOTEVÍRAT). Nabídka bude 
předložena v českém jazyce. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 12. 2017 v 13:00 hodin. 
 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu:  
UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem. 
Osoba oprávněná převzít nabídku – podatelna UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad 
Labem. 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek v sídle vyhlašovatele. 
 
 
4. Hodnocení nabídek  
 
Rozhodujícím kritériem pro výběr je splnění minimální výše nájmu 8 000 Kč + DPH včetně 
částky za služby související s provozem zařízení (elektrická energie 1 292 Kč (včetně DPH); 
teplo 2 166 Kč (včetně DPH); vodné a stočné 1 829 Kč (včetně DPH), užití nabízeného 

mailto:josef.prokop@ujep.cz


prostoru výhradně k provozu Dětské skupiny a nabídka benefitů pro zaměstnance UJEP 
v Ústí nad Labem. 
 
Posouzení a hodnocení nabídek provede komise ustavená Vyhlašovatelem a na základě 
jejího doporučení bude pronajímatel vyhlašovatel rozhodovat o pronájmu. Své rozhodnutí 
oznámí písemně všem dodavatelům uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla 
hodnocena. 
 
 
5. Obchodní podmínky 
 
 
Vyhlašovatel stanovuje minimální nájemné ve výši 8 000 Kč + DPH měsíčně. Nad rámec 
sjednaného nájemného je zájemce povinen hradit částky za služby, související s provozem 
zařízení, a to: 

 elektrická energie 1 292 Kč (včetně DPH) 

 teplo 2 166 Kč (včetně DPH) 

 vodné a stočné 1 829 Kč (včetně DPH).  
 
 
6. Prohlášení uchazeče 
 
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci výběrového řízení, byly 
zpracovávány Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, za účelem realizace tohoto 
výběrového řízení. 

Souhlasím s tím, aby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zpracovávala mé osobní 
údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do 
uplynutí 12 - ti měsíců. 

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu 
se  zákonem č. 101/2000 Sb., je dobrovolný a jsem oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání 
souhlasu musí být vůči Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem učiněno písemně.  

Prohlášení je nedílnou součástí výběrového řízení a uchazeč ho musí zaslat současně 
s nabídkou. 

 
7. Ostatní informace 
 
Nesplnění podmínek výběrového řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče z 
hodnocení. Vyhlašovatel bude z důvodu zajištění transparentnosti informovat písemně 
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla vyřazena.  
 
Vyhlašovatel je oprávněn výběrové zřízení zrušit a to bez uvedení důvodu 
 
Varianty nabídky nejsou přípustné. 
 
Pronajímatel nepřiznává dodavateli uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení. 
 

Tato výzva k podání nabídky je níže uvedeným dnem zveřejněna na www.ujep.cz v položce 

Další veřejné informace.  

V Ústí nad Labem, dne 7. 12. 2017 

 


