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Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem
dočasně nepotřebného nemovitého majetku k pronájmu - pozemek

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8, který je dle zákona
č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem, dle násl. Vyhlášky
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje dne 15. 5. 2020

výběrové řízení na pronájem níže uvedeného dočasně nepotřebného nemovitého majetku - pozemku.
Účastníkem výběrového řízení může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k
právním úkonům, která má trvalý pobyt na území České republiky.
Minimální nabídková cena je stanovena na základě ceny v místě obvyklé.

Předmět nabídky
Pronájem dočasně nepotřebného pozemku, parc. č. 711/113 o výměře 429 m2 v katastrálním území
Labská, obec Špindlerův Mlýn, okres Trutnov. Druh pozemku – trvalý travní porost.
Způsob podání nabídky, nabídková cena
Nabídku lze doručit osobně nebo zaslat poštou doporučenou zásilkou v uzavřené obálce označené:
„Neotvírat - Výběrové řízení - pronájem pozemku Labská“ a adresou zájemce. Kontaktním místem
pro podání nabídek je sídlo Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Pod sídlištěm 1800/9,
180 12 Praha 8.
Minimální nabídková cena - 6.435,- Kč za rok (slovy: šesttisícčtyřistatřicetpět korun českých).

Termín pro podání nabídek
Obálka s nabídkou musí být doručena do 1. 6. 2020 do 10,00 hod. včetně.
Otevírání obálek proběhne dne 1. 6. 2020 v 11,00 hod.
Úřední hodiny podatelny zadavatele:
- Pondělí, středa:
8.00 - 17,00 hod
- Úterý, čtvrtek:
8.00 - 14.00 hod
- Pátek:
8.00 - 12.00 hod
Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:
- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, případně e-mail,
- u právnické osoby obchodní firma, IČO, sídlo, výpis z obchodního rejstříku, telefon, e-mail,
- nabídkovou cenu za požadovaný majetek v Kč, která nesmí být nižší než minimální nabídková
cena uvedená v této výzvě,
- návrh smlouvy na pronájem pozemku.
Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky
Kritériem pro hodnocení nabídky je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. Hodnoceny budou pouze nabídky
obsahující nabídkovou cenu alespoň ve výši minimální nabídkové ceny předmětu pronájmu. V případě
shody nejvyšší nabídnuté ceny více zájemci, rozhodne datum a čas doručení obálky na podatelnu
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Nedojde-li k uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, bude
vyzván k uzavření smlouvy zájemce, který se umístil na místě následujícím.
Místo předání
Nájemci bude pozemek předán do pronájmu dle obsahu nájemní smlouvy. Podpis a předání se
uskuteční v dohodnutém termínu v sídle zadavatele.
Podmínky výběrového řízení
Výběrové řízení je vyhlášeno jako jednokolové.
Z předložené nabídky zájemcem neplynou zadavateli žádné závazky vůči zájemci. Zadavatel si
vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení. Náhrady výdajů spojené s výběrovým řízením se
účastníkům výběrového řízení neposkytují.
Oznámení o výsledku výběrového řízení
Do 5. 6. 2020 bude písemně nebo elektronicky oznámen výsledek výběrového řízení všem zájemcům,
kteří doručili své nabídky na Katastrální úřad pro Středočeský kraj v termínu uzávěrky.
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