Obec Kryštofovy Hamry
Oznámení o zahájení poptávkového řízení

Zadavatel:

Obec Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry 74, 431 91 Kryštofovy Hamry
IČ: 00075566
jednající: Františkem Henzlem, starostou
tel.: 474 386 318, e-mail: starosta@krystofovyhamry.cz
vyhlašuje

výzvu více zájemcům k podání nabídky na nájem (části) objektu č.p.64 v obci Kryštofovy Hamry
(dále jen „zakázka“) s názvem:
pronájem části objektu č.p.64 v obci Kryštofovy Hamry - restaurace
1. Předmět poptávkového řízení
Předmětem poptávkového řízení je vybrat nejvhodnější nabídku na pronájem části objektu č.p. 64
v obci Kryštofovy Hamry. Předmět nájmu by měl být využíván jako restaurační zařízení.
2. Podmínky nájmu
Nájemné 1500,-Kč měsíčně.
Otevírací doba min. 6 dní v týdnu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
3. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky
•

podmínky provozování předmětu nájmu podle čl. 2

4. Doklady povinně přiložené k nabídce
•
podnikatelské oprávnění (výpis z obchodního rejstříku či z rejstříku živnostenského
podnikání) s uvedením příslušné živnosti (hostinská činnost)

5. Nabídka uchazeče musí obsahovat
•
identifikaci uchazeče - název, jméno uchazeče (právnická osoba uvede firmu, IČO, sídlo a
údaj o zápisu společnosti, fyzická osoba uvede celé jméno, datum narození), adresu zájemce,
doručovací adresa zájemce, jméno oprávněné osoby k jednání, telefonní číslo, příp. e-mail
uchazeče.
•
doklady dle odstavce 4 této Výzvy
•
podmínky provozování nabízených prostor (s uvedením minimálně podmínek zmiňovaných
v čl. 2)
6. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provádí výběrová komise ustanovená zadavatelem podle kritérií uvedených v
čl. 3. O výsledku bude informován vítězný uchazeč, výsledková listina bude rovněž uveřejněna na
úřední desce zadavatele..
7. Způsob podávání nabídky
Nabídky budou podávány písemnou formou, v uzavřené obálce viditelně značené heslem
„Pronájem části nemovitosti č.p. 64“. Nabídky mohou být zaslány poštou nebo osobně na adresu:
Obecní úřad Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty.
Uzávěrka přijetí nabídek
Uzávěrka přijetí nabídek je 29.08.2013 ve 12 hodin.
8. Práva zadavatele
•
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout jednotlivé či všechny došlé nabídky a zrušit
poptávkové řízení bez udání důvodu, a to i po skončení lhůty pro podání nabídek.
•
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče ke změně či doplnění nabídky.
•
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům nabídky.
•
Zadavatel si vyhrazuje právo neplatit vzniklé náklady spojené s účastí v tomto řízení.
•
Zadavatel si vyhrazuje právo vyrozumět o výsledku poptávkového řízení pouze případného
vybraného uchazeče.

Bc. František Henzl,
starosta obce Kryštofovy Hamry

