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Výzva k předložení nabídek na pronájem ordinací ve Zdravotním středisku v Bělotíně 

 

1/ Zadavatel:  

Obec Bělotín  

Bělotín 151 

753 64 Bělotín 

IČ: 301019 

Zastoupená starostou obce:  

Mgr. Eduardem Kavalou 

Tel: 602 514 347 

E-mail: belotin@belotin.cz  

 

2/ Vymezení předmětu nabídek:  

Pronájem ordinací v novém Zdravotním středisku v Bělotíně:  

1. Ordinace praktického lékaře, užitná plocha 26,44 m2. 

2. Ordinace zubního lékaře, užitná plocha 22,77 m2. 

3. Ordinace dětského lékaře, užitná plocha 23,28 m2. 

4. Ordinace bez udání využití, užitná plocha 30,52 m2.  

Bez vybavení.  

 

3/ Doba a místo plnění  

 Termín pronájmu ordinací: od 1. 5. 2010. 

 Pronájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min. 6 měsíců.  

 Místo plnění: Bělotín, č.p.177 

 

4/ Způsob hodnocení nabídek  

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií (seřazené dle 

významnosti kritéria od nejvýznamnějšího po nejméně významné):  

 Dostupnost lékařské služby v hodinách týdně  

 Nabídka min. délky poskytování odborné lékařské péče v letech a její záruky  

 Nejvyšší nabídková cena nájemného za měsíc (bez cen energií) 

 

5/ Kvalifikační předpoklady  
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Uchazeč doloží čestným prohlášením o splnění veškerých podmínek pro poskytování lékařské péče 

uchazečem se současnou legislativou ČR.  

 

6/ Prohlídka místa plnění 

Zadavatel nestanovil prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění bude umožněna na základě 

individuální dohody. 

 

7/ Struktura nabídky  

 Obsah nabídky  

 Popis uchazeče (včetně identifikačních údajů) 

 Přílohy – čestné prohlášení  

 

7/ Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na Obecní úřad Bělotín nebo zaslat poštou na adresu:  

Obecní úřad Bělotín 

Bělotín 151 

753 64 Bělotín 

Nabídky budou přijímány pouze v uzavřené obálce, označené viditelným nápisem 

„Neotevírat: Pronájem ordinací Zdravotní středisko Bělotín“ 

Uzávěrka podání nabídky je stanovena na 12. 3. 2010 do 13.00 hod. Podáním nabídky se rozumí 

doručení nabídky zadavateli. 

Při osobním doručení bude uchazeči vystaveno písemné potvrzení o převzetí nabídky. 

 

 

 

  Otisk razítka     vlastnoruční podpis 

 

V Bělotíně dne 23. února 2010    _____________________________________ 

       Mgr. Eduard Kavala, starosta obce  

 


