1.

VÝZVA

k podání nabídky na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví obce Brloh
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Obec Brloh

Zastoupená:
Sídlo:
IČ:
Tel., fax:
e-mail:

starostou Jiřím Maškem
Brloh 69, 535 01 Přelouč
00273384
+ 420 720515384
brlohou@volny.cz

2. Druh a předmět zakázky:
Druh zakázky: zakázka na služby v pohostinství a pronájem nebytových prostor
Základním účelem výběrového řízení je výběr nájemce nebytových prostor situovaných v domě
čp. 1 a čp. 13 v obci Brloh a provozování hostince, který je v předmětné nemovitosti umístěn.
Předpokládaný termín zahájení plnění: neprodleně po uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor na dobu neurčitou.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 07.11.2012 v 16:00 hodin místního času. V této lhůtě je
nutné doručit nabídky na adresu zadavatele uvedenou v článku 1 této výzvy. V úředních hodinách
obecního úřadu je možno předkládat nabídky osobně v době od 18.00 do 20:00 hod v pondělí a ve
středu. Nabídky lze předkládat rovněž poštou, přičemž rozhodující je doručení nabídky.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Základní kvalifikační předpoklady
Živnostenské oprávnění k podnikání ve službách.
Profesní kvalifikační předpoklady
Bezúhonnost doložit formou čestného prohlášení uchazeče.
Praxi v oboru doložit formou čestného prohlášení. Toto kriterium bude posuzováno pouze
v případě nabídky shodné ceny nájmu od více uchazečů.
6. Obsah nabídky:
a. Identifikace uchazeče
b. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů
c. Cenová nabídka

7. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:
Zadávací lhůta je stanovena na 15 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek.
8. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejvyšší nabídková cena nájmu.

9. Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7.11.2012 v 18:00 hodin na adrese obecního
úřadu.
10. Smluvní podmínky požadované zadavatelem, které budou promítnuty do nájemní
smlouvy:
- v nebytových prostorách – hostinci nesmí být umístěny ani provozovány hrací automaty
- je přípustné provozovat ostatní společenské hry (kulečník, šipky, stolní fotbal), stolní tenis jen
za podmínky, že hráči budou vybaveni sportovní obuví, která na podlaze nezanechává viditelné
stopy
- na náklady nájemce lze v pronajatých prostorách přijímat televizní a rozhlasové vysílání

11. Další informace:
Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – Nabídka k pronájmu hostince“.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu zadání zakázky zrušit.
Zadavatel sdělí písemně všem uchazečům výsledek posouzení nabídek
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o přesném znění smlouvy.

V Brlohu dne 24.10.2012

__________________________

Jiří Mašek
starosta obce

