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V Liberci dne 13. dubna 2021 

Naše značka CJ MML 079594/21 

Počet listů 3 Počet příloh 1 

 

Výzva k předložení nabídky 

 

Statutární město Liberec v souladu s usnesením Rady města Liberec č. 332/2021 ze dne 

6. 4. 2021 z důvodů připravované rekonstrukce budovy Uran vyzývá zájemce k předložení 

nabídky na zajištění náhradních nájemních prostor pro zajištění činností Magistrátu města 

Liberec učiněné postupem dle § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější 

nabídku podle § 1772 občanského zákoníku. Nabízené prostory musí splňovat níže uvedené 

podmínky. 

 

Prostorové parametry 

Odbor 
Počet 

osob 

Kanceláře 

(min. m2) 

Spisovny 

(min. m2) 

Celkem 

(min. m2) 

Odbor sociální péče 57 912 90 1 002 

 

Minimální počet kanceláří: 36 (z toho musí být 4 kanceláře velké s možností instalace jednací 

přepážky (klientského místa) tedy cca 20 m2).  

Minimální počet spisoven: 3 - Prostor vyčleněný jako spisovna musí splňovat podmínky dle 

§ 68 odst. 4 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.  

Nutné hygienické zázemí, kuchyňky, technické místnosti pro umístění kopírek 

(5x multifunkční zařízení), chodby, atp. nejsou zahrnuty do prostorových parametrů. 
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Další nutné prostory: 

Prostorové parametry společných prostor 

Plocha v m2 počet 
Plocha 

(min. m2) 

celkem 

(min. m2) 

Zasedací místnost pro 15 osob  1 35 35 

Zasedací místnost pro 30 osob 1 70 70 

Místnost pro jednání s dětmi 1 20 20 

Sklady 3 10 30 

Celkem     155 

 

Další parametry (hygiena pracovního prostředí, BOZP, technická vybavenost …) 

Dále prostory musí splňovat požadavky na hygienu pracovního prostředí, BOZP a technickou 

vybavenost min. v následujícím rozsahu: 

- bezbariérový vstup a přístup, výtah (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb); 

- rozvody pitné vody a TUV; 

- centrální vytápění; 

- normové hodnoty denního světla; 

- normové hodnoty hluku; 

- větratelnost/ VZT; 

- hygienické zázemí pro zaměstnance (97% žen); 

- WC pro veřejnost (včetně WC bezbariérového); 

- kuchyňky;  

- nouzové osvětlení; 

- požární vodovod, hydranty; 

- silnoproud a datové rozvody v kancelářských prostorech, samostatný rozvod 

strukturované kabeláže ICT vč. zabezpečeného prostoru pro aktivní prvky; 

- EPS, (EZS), možnost napojení na pult centrální ochrany, fyzická bezpečnost prostor;  

- dostupnost MHD (zastávka MHD do 200 m); 

- prostor pro odpadové hospodářství; 

- umístění v obci Liberec; 

- veškeré případné stavební úpravy jdou k tíži pronajímatele (pronajímané prostory 

budou připravené tak, aby byly způsobilé k nastěhování nájemce a splňovaly podmínky 

stanovené v této výzvě). 

Parkování 

- vyhrazené stání pro služební vozy – 3 osobní vozy, do 100 m od budovy; 

- zajištění 3 vyhrazených parkovacích míst bezbariérových pro potřeby magistrátu do 

50 m od budovy. 

Dosah Metropolitní optické sítě 

- nabízené prostory musí ležet na Metropolitní optické síti nebo v její těsné blízkosti. 

Plnění související s předmětem nájmu 

- dodávka energií, vody;  



Stránka 3 | 3 

 
Telefon 

485 243 111 
IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Web 
www.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 

(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

- zajištění pravidelného denního úklidu prostor dle požadavku nájemce; 

- zajištění příslušných revizí a údržby pro bezproblémový provoz; 

- zajištění likvidace odpadů vzniklého v pronajímaných prostorách. 

Doba trvání nájmu  

- Variantně  

A) 24 měsíců s právem opce pro nájemce na prodloužení o dalších 5 let, a to i opakovaně 

B) 60 měsíců s právem opce pro nájemce na prodloužení o dalších 5 let, a to i opakovaně 

 

Předpokládané zahájení nájmu podzim 2021 

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě kritérií 

- Výše nájemného a plateb souvisejících s nájmem 

- Lokalita z hlediska dostupnosti veřejnosti, dále dopravní dostupnost (městská i 

meziměstská a dostupnost parkování v lokalitě) 

- Vnitřní dispozice a vybavenost předmětu nájmu 

- Časové možnosti nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. května 2021. (Krycí list nabídky je uveden 

v příloze.) 

Nabídky podávejte prostřednictví datové schránky (ID datové schránky 7c6by6u) nebo 

poštou na adresu nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, vždy k rukám tajemníka 

Magistrátu města Liberec. 

Statutární město Liberec si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli zrušit, a to i bez 

uvedení důvodu, a právo změnit podmínky či parametry této výzvy. Statutární město Liberec 

nebude hradit účastníkům poptávkového řízení žádné náklady, které jim v souvislosti 

s předložením nabídky vzniknou. 

 

 

 

Ing. Martin Čech v. r.  

 

Příloha: Krycí list nabídky 
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