OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
číslo: SN 01/21
Rada města Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pronájem části pozemku p.č. 4 v k.ú.
Kutná Hora za účelem umístění mobilního občerstvení v parku pod Vlašským dvorem.

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1.

2.
3.
4.

účastník VŘ předloží konkretizaci svého záměru, který bude zahrnovat vizualizaci
návrhu objektu mobilního občerstvení v souladu s požadavky architekta, návrh
nabízeného sortimentu v souladu s provozním řádem parku pod Vlašským dvorem
způsob a finanční zajištění realizace záměru
žadatel nesmí být dlužníkem Města Kutná Hora, potvrzení vydá na požádání
ekonomický odbor MÚ Kutná Hora
účastník VŘ předloží reference o zrealizovaných projektech v oblasti předloženého
záměru, popř. uvede, zda již provozuje nebo má zkušenosti s obdobným
podnikatelským záměrem

Kritéria hodnocení:
- vizualizace a návrh objektu mobilního občerstvení v souladu s požadavky architekta
- nabízený sortiment v souladu s provozním řádem parku pod Vlašským dvorem
- výše nabídnuté ceny ročního nájemného
- způsob zajištění a financování realizace záměru, reference

Přihlášku lze podat osobně na Městském úřadě Kutná Hora v kanceláři odboru správy majetku
č. dveří 14, Havlíčkovo náměstí 552, a to v obálce označené jako přihláška do výběrového řízení
s uvedením čísla výběrového řízení. Uvnitř obálky bude v samostatné zapečetěné obálce uveden
návrh ročního nájemného. Tato samostatná zapečetěná obálka bude označena textem „Návrh
nájemného“ a bude obsahovat číslo výběrového řízení a označení účastníka (jméno, název
firmy). Dále bude uvnitř obálky v samostatné zapečetěné obálce uveden záměr, který bude
stejně jako návrh nájemného v samostatné zapečetěné obálce označené slovem „záměr“.
Samostatná zapečetěná obálka se záměrem bude dále obsahovat číslo výběrového řízení,
označení účastníka (jméno, název firmy) a bude stejně jako zapečetěná obálka s návrhem ceny
součástí obálky s přihláškou. Nabídky musejí být na adresu Městského úřadu v Kutné Hoře
doručeny nejpozději v den a hodinu uzávěrky výběrového řízení. Na nabídky přijaté po tomto
termínu, včetně určené hodiny nebude brán zřetel.
Prohlídka části pozemku individuální po dohodě na odboru správy majetku Městského úřadu
v Kutné Hoře
(Havlíčkovo náměstí 552/1, kancelář v přízemí č. 14, mob. 723 876 846, 606 616 309).

Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne:
15.2.2021 v 13.00 hodin
Dne 15.2.2021 v 13.15 hod. bude na odboru správy majetku ve Vlašském dvoře probíhat
otvírání obálek, kterého se mohou zúčastnit přihlášení uchazeči. V případě, že se otvírání obálek
bude účastnit pouze jeden uchazeč, budou obálky otevřeny až na zasedání rady města.

Ing. Josef Viktora
starosta
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