VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Na základě usnesení Rady obce Štarnova ze dne 25.10.2017 vyhlašuje obec Štarnov
výběrové řízení
na pronájem hospody Na hřišti (od 1.1.2018)
Předmět pronájmu:
– společenská místnost s výčepním prostorem (cca 95 m2)
– skladové zázemí a WC pro personál (cca 26 m2)
– sociální zařízení pro hosty – WC ženy a WC muži (cca 12 m2)
– venkovní prostor pro letní posezení s udírnou (cca 100 m2)
-venkovní stanový přístřešek o velikosti 15 x 12,2 m s logem Holba
Požadavky na uchazeče:
– vlastník živnostenského listu na předmět podnikání - hostinská činnost
Obsah nabídky:
– jméno (název), adresa, IČ, DIČ, kontaktní spojení (tel., e-mail) uchazeče
– podnikatelský záměr, zejména provozní doba a rozsah zamýšlených služeb a aktivit
(uzavírací doba pohostinství je 22,00 hodin v pracovních dnech a ve dnu
předcházejícím pracovnímu dnu a 23,00 hodin ve dnech předcházejících dnu pracovního
klidu)
– přehled dosavadní hostinské činnosti
– kopie živnostenského listu
– výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
– prohlášení uchazeče, že není na jeho majetek vyhlášen konkurz a není v likvidaci
– návrh výše měsíčního nájemného
Zadavatel si vyhrazuje právo:
– zrušit výběrové řízení a nevybrat žádného ze zájemců, a to bez udání důvodů
– nevracet podané nabídky
– neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení

– znění nájemní smlouvy stanovit po výběru nájemce
_ přenechání pronajatých prostor pro pořádání dvou jednodenních akcí pronajímatelem
( pronajímatel oznámí pořádání akcí minimálně 30 dnů předem)

Možnost prohlídky a další podrobnosti lze domluvit na tel.č.: 739278165 - ing. St. Nykl
Zahájení výběrového řízení: 30.10.2017
Ukončení příjmu nabídek: 27.11.2017
Výběr z doručených nabídek proběhne v nejbližším následném termínu jednání Rady obce
Štarnova.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů, ani
obchodní veřejnou soutěží ve smyslu obchodního zákoníku.
Podmínky výběrového řízení byly schváleny Radou obce Štarnov dne 25.10.2017

Ing. Stanislav Nykl
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 30.10.2017

Sejmuto z úřední desky :

