Město Hrob
vyhlašuje ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Obč.z.“)
VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
Pronájem zařízení „Restaurace KORUNA“

1. Vyhlašovatel :
Město Hrob
U Radnice 234
417 04 Hrob
IČ : 00266337
Pro účely komunikace v průběhu výběrového řízení se stanovuje kontaktní osoba :
Jana Tipmannová, pracovnice odboru místního hospodářství,
e-mail byty@mestohrob.cz , tel. 417 568 566, 608 030 331
2. Vymezení předmětu soutěže
Předmětem veřejné soutěže je uzavření smlouvy s dříve neurčenou osobou o nájmu
prostor sloužících k podnikání - restaurace Koruna, která se nachází na Mírovém
náměstí čp. 78 v Hrobě ( jedná se o přízemí objektu včetně sálu s podlahovou plochou 468 m2
za roční nájemné 238,- Kč za 1m2 . )
Cílem této veřejné soutěže je uzavření takové nájemní smlouvy s vítězem soutěže, která
zajistí provozování restaurace v předmětném objektu a zajišťování stravovacích potřeb
pro návštěvníky restaurace

3. Navrhovatel
Navrhovatel je povinen prokázat splnění následujících skutečností:

-

-

Musí být plátce DPH
Musí splňovat profesní kvalifikační předpoklady tím, že předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu této obchodní veřejné soutěže, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (nejméně je povinen předložit živnostenské
oprávnění k provozování hostinské činnosti).
Musí předložit čestné prohlášení dle zákona 137/2006 Sb. § 53, odst.1
( bezdlužnost vůči státu )

reference o provozování restauračních nebo obdobných zařízení
- Navrhovatel doručí nabídku v písemné podobě. Návrh bude doručen v řádně uzavřené
obálce , označené obchodním jménem navrhovatele, adresou jeho sídla a nápisem:
NEOTEVÍRAT - Veřejná soutěž – Pronájem restaurace Koruna
- Nabídka bude doručena na adresu vyhlašovatele nejpozději do 8.6.2015 do 17:00 hodin.

-

4.

Prohlídka objektu je stanovena na 20. 5. 2015
v době mezi 9:00 – 12.00 hodinou
po předběžné dohodě s kontaktní osobou.

Zveřejněno od 13.5. 2015 do 8.6.2015

