
 
 

 
 

 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 
k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle § 12 
odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) 
s názvem 
 
„Výběr  provozovatele „Bistra Chemie“ v nové budově FCHT Univerzity Pardubice“  

 
Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů.  
Obsahuje podmínky zadavatele, jejichž splnění v nabídkách uchazečů bude zadavatel 
posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. 
 
Obsah zadávací dokumentace: 
 

1. Údaje o zadavateli 
2. Předmět veřejné zakázky 
3. Kvalifikace dodavatelů  
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
5. Hodnotící kritéria 
6. Platební podmínky 
7. Obchodní podmínky                              
8. Podání nabídky-forma, obsah, členění     
9. Další zadávací podmínky 

 
 
 
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: 
 

1. Plánek – půdorys nebytových prostor určených pro zřízení bistra – příloha č. 1 
2. Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 
 

1. Identifika ční údaje zadavatele: 
 
 
Zadavatel: Univerzita Pardubice 

  Studentská 95, 532 10 Pardubice 
IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275 
Jednající jménem: Ing. Milana Bukače, kvestora 
Kontaktní osoba: Ing. Irena Seinerová, tel.: 466036745  

        e-mail: irena.seinerova@upce.cz 
 



2. Informace o předmětu  
 
Předmětem veřejné zakázky je pronájem nebytových prostor - bufetu o celkové výměře 260 
m2 pro zajištění prodeje potravin a zboží v novém objektu č. 15 FCHT v 1.NP a uzavření 
nájemní smlouvy na dobu pronájmu v délce 5 – let s možností odkupu vybavení a zařízení. 
Vybraný provozovatel zajistí celodenní kvalitní nabídku občerstvení pro studenty, 
zaměstnance a návštěvníky Univerzity Pardubice, včetně zajištění požadované otevírací 
doby a sortimentní nabídky dle požadavků zadavatele (viz 2.1.).  
Zadavatel poskytne nájemci nebytové prostory pro zřízení provozovny, připojení na 
rozvody elektrické energie, vzduchotechniky, vody a kanalizace, teplo, telefonní připojení. 
Vybraný provozovatel musí zajistit vybavení provozovny vlastním gastro zařízením, 
technickým vybavením a nábytkem dle požadavků stanovených architektonickým záměrem 
pro výstavbu FCHT Univerzity Pardubice. 
Příloha č. 1 „Plánek – půdorys nebytových prostor určených pro pronájem bufetu“ bude 
poskytnut na vyžádání uchazeče. Kontaktní osoba: Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745, 
 e-mail: irena.seinerova@upce.cz. 
V celém objektu je zákaz kouření. 
 

2.1. Požadavky zadavatele 
 
Zadavatel požaduje splnění následujících požadavků: 

a) předložení návrhu řešení bistra (návrh vybavení včetně technické specifikace 
jednotlivých technologií a aparátů, provozní řešení, sortimentní nabídka) 

b) kompletní vybavení celého bistra gastro technologií včetně napojení na připravené 
rozvody inženýrských sítí a dopracování podhledu v návaznosti na toto technické 
vybavení a dále nábytkem (minimálně 60 židlí a 15 stolů) dle požadavků 
stanovených architektonickým záměrem pro výstavbu FCHT Univerzity Pardubice 
(příloha č. 1)  

c)  zajištění otvírací doby minimálně od 7:00 do 17:00 po dobu 12 měsíců (v době 
letních prázdnin je přípustné 1 měsíční uzavření provozovny)  

d) prodej veškerého sortimentu za hotové (nepředpokládá se nasazení systému prodeje    
      s využitím čipových karet, který je používaný v provozovnách menzy).   
e)  skladba s rozsah nabízených potravin a zboží musí odpovídat rychlému občerstvení 

a minimálně musí obsahovat: 
5x  studené nealkoholické nápoje (neslazená a slazená minerální voda, kofola,      

      džus, mléko atd.), 
5x  teplé nápoje (různé čaje a kávy), 
5x čerstvé pekařské a cukrářské výrobky (chléb, rohlík, houska, celozrnné 
pečivo,  koláče atd.), 
5x čerstvé výrobky studené kuchyně (chlebíčky, obložené chleby, bagety, 
saláty atd.), 
3x teplé jídlo,  
doplňkový sortiment – balené potraviny a cukrovinky, apod.  

f) zajištění úklidu v pronajatých prostorech vlastními silami, 
      g) veškeré pronajímané prostory jsou nekuřácké, 
      h) předmět plnění veřejné zakázky musí být v souladu se všemi příslušnými 

hygienickými, bezpečnostními a protipožárnímu předpisy. Souhlas dotčených 
orgánů k provozování činností a další potřebná povolení si zajistí nájemce sám na 
své náklady.  

 



2. 2. Prohlídka místa plnění: 
 
Prohlídka místa plnění bude provedena na vyžádání uchazeče.  
Kontaktní osoba: Miluška Janáková, tel.: 466036106, e-mail: miluska.janakova@upce.cz 
 
2.3. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 
 
Předpokládaný termín zahájení smluvního vztahu: leden 2008 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu trvání 5 - let od podpisu smlouvy. 
 
3. Požadavky na kvalifikaci 
 
3.1. Prokázání splnění kvalifikace  
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto: 
1.  předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné   
     obdobné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán. 
2.  předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v  
     rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné       
     živnostenské oprávnění či licenci. 
3. kopii osvědčení o registraci k DPH, příp. čestné prohlášení, že uchazeč není plátcem  
     DPH. 
4. předložením seznamu adres provozoven s uvedením sortimentní nabídky a otevírací  
     doby, které uchazeč provozuje déle než 1 rok.  
5. předložením kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobené jeho   
     provozem, pojištění vlastních zásob a majetku a dále pojištění pro případ poškození nebo  
     zničení věcí živelní událostí a vodou z vodovodních zařízení tak, aby touto pojistnou  
     smlouvou byly chráněny pronajaté prostory, případně čestné prohlášení, že tato smlouva  
     bude uzavřena nejpozději do 10 – ti dnů od doručení Oznámení o výběru nejvhodnější  
     nabídky vítěznému uchazeči.   
    
Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii. 
 
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími 
podmínkami. Cena bude uvedena v korunách českých v členění cena bez DPH, sazba DPH 
v % a její výše v Kč a nabídková cena včetně DPH.  
Uvedená cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje veškeré náklady 
spojené s předmětem plnění veřejné zakázky. 
Dodavatel vyplní nabídkovou cenu do tabulky „Krycí list nabídky“.  
Podkladem pro nacenění jsou přiložené přílohy č. 2 – 4 (plánek, projektová dokumentace, a 
architektonický návrh na vybavení nábytkem). 
 
5. Platební podmínky 
 
Fakturace bude zahájena ode dne předání nebytových prostor provozovateli.  
Zadavatel vystaví fakturu, která se bude skládat ze dvou částek: 
 

1. z částky za celkový pronajatý prostor v Kč (v členění cena bez DPH, příslušné DPH,  
          cena včetně DPH) 



Fakturace za pronajatý prostor bude prováděna měsíčně. Faktura bude vystavena do 10-tého 
dne následujícího měsíce,  splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne doručení do síla 
zadavatele. 

2. z částky za spotřebované energie a vodu. 
Spotřebovaná energie a voda bude účtována na základě měření nebo na základě technických 
parametrů zařízení provozovny., hrazena bude zálohově měsíčně. Vyúčtování spotřeby 
energií a služeb (odvoz odpadu) bude prováděno jednou ročně k 31. 12. běžného roku dle 
skutečně odebrané energie a vody na základě faktur dodavatelů energií a vody. 
Úhrada bude provedena bezhotovostní platbou z účtu pronajímatele na účet zadavatele, 
uvedený ve smlouvě o pronájmu. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo valorizace ceny pronajímaného prostoru.  
 
6. Hodnotící kritéria 
 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena 
dle následujících dílčích kritérií: 

1. uchazečem nabídnutá cena za roční pronájem prostoru                     20% 
2. celkové hodnocení vypracovaného projektu                                 80%    

 
Způsob hodnocení: 
ad 1)  Uchazečem nabídnutá roční cena (v Kč vč. DPH) za poskytnutý pronajatý prostor. 
ad 2) Zadavatel bude hodnotit předložený projekt – návrh technického řešení nové 

provozovny, její vybavení nábytkem, technologickým zařízením, dále uvedení 
závazné skladby a rozsahu potravin, služeb a zboží, jež bude nabízeno k prodeji.  

 
7. Obchodní podmínky 
 
Smlouva o pronájmu bude uzavřena na dobu 5 – ti let, uchazeč navrhne způsob ochrany své 
investice a vypořádání v případě ukončení nájemního vztahu. 
 Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem 
jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 
Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně 
neúčinný.  
Návrh smlouvy bude obsahovat: 

- smluvní strany 
- předmět smlouvy 
- podmínky předání a převzetí místa pronájmu    
- dobu (počet kalendářních dní) potřebnou pro uvedení provozovny do provozu po 

předání   
- platební a fakturační podmínky  
- pojištění odpovědnosti              
- sankce za nesplnění podmínek smlouvy 
- uvedení kontaktní osoby  
- podmínky pronájmu, dle bodu 2. 1. zadávací dokumentace 
- cenu za rok za poskytnutý pronajatý prostor, její splatnost a fakturační podmínky 
- způsob provádění kontrol pronajímatelem  
- právo zadavatele valorizovat cenu pronajímaného prostoru. 

 
 



8.  Podání nabídky – lhůta, obsah, členění 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 14. 11. 2008 ve 12:00 hod. 
 
Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: 
1. Identifikační údaje uchazeče 
 Zadavatel požaduje, aby identifikační údaje byly uvedeny takto:  
     právnické osoby:   
    obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo,  IČO, DIČ, jména a příjmení členů  
    statutárního orgánu, uvedení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické  
    osoby, kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail. 
 
    fyzické osoby:  
    jméno, příjmení, případně obchodní firma, rodné číslo nebo datum narození, bydliště  
    (případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště), IČO, DIČ, kontaktní spojení –  
    telefon, fax, e-mail. 
 
Nabídky se podávají poštou na adresu zadavatele: Univerzita Pardubice, ekonomický odbor 
- Ing. Irena Seinerová, Studentská 95, 532 10 Pardubice nebo osobně v pracovní dny od  
9:00 hod. do 14:00 hod.  
 
Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřených obálkách, označených 
„Bistro Chemie“ – Neotevírat. 
 
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno 
převzetí  podatelnou zadavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.   
 
Zpracování nabídky: 
 
Uchazeč zpracuje nabídku v následující struktuře: 

1. Krycí list nabídky 
2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů  
3. Návrh nájemní smlouvy 

 
9. Zadávací lhůta 
 
Zadávací lhůta končí 30. 3. 2009, po tuto dobu jsou uchazeči vázáni celým obsahem 
nabídky. 
 
10.   Další podmínky zadávací řízení 
 
1. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě   

  v jednom vyhotovení.  
2.  Zadavatel si vyhrazuje právo valorizace ceny pronajímaného prostoru. 
3.  Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly služeb poskytovaných pronajímatelem.  
4.  Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce. 
5. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení bez jakékoliv náhrady  
     nákladů a bez odůvodnění. 



6.  Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
7.  Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
8.  Nesplnění podmínek zadavatele ze strany dodavatele vede k jeho vyloučení pro neplnění  
     podmínek zadávacího řízení. 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2  

Krycí list nabídky 
 

veřejná zakázka malého rozsahu na služby  
 

 
„Univerzita Pardubice – pronájem bufetu v objektu č. 15 FCHT “    

 
Zadavatel:        Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice II – Polabiny 
 
Uchazeč:          Obchodní firma nebo název 
 

 
 
 
 
 

 
V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se všichni členové (dodavatelé) sdružení a reprezentant 
sdružení. 
 
Sídlo: 

 
 
 
 

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdružení. 
 
Jména a příjmení členů statutárního orgánu: 

 
 
 
 

V případě, že nabídku podává více dodavatelů, uvedou se statutární zástupci reprezentanta sdružení. 
 
 
IČO:                                                                          DIČ:           
  

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se IČO a DIČ reprezentanta sdružení. 
 

Nabídková cena: 
Celková cena za pronájem prostor/rok v Kč vč. DPH 
 
 

 
 
 
Datum: ……………………….                          ………………………………………… 
                                                                                        razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


