Rada Města Podbořany vyhlašuje
NABÍDKOVÉ

ŘÍZENÍ

na pronájem nebytových prostor – objektu Kuželny (restaurace,

pivnice, salonek, kuželkářské dráhy) v Podbořanech
1. Vymezení nabídky:
Předmětem pronájmu je objekt Kuželny v areálu TJ Tatran, ul. Tyršova - objekt čp.
943 se stavební parcelou č. 908, o výměře 860 m2, v obci a k.ú. Podbořany.
Pronájem zahrnuje :
Pivnici s výčepem, kuchyni, restauraci, kuželkářské dráhy, soc. zařízení, 2 sklady,
šatny, salonek a bar včetně vnitřního vybavení objektu.
2. Požadavky na provozování ze strany pronajímatele:
Nájemce bude zajišťovat provoz restaurace a provoz kuželkářských drah ve
spolupráci se členy kuželkářského oddílu.
Nájemce bude povinen na základě nájemní smlouvy umožnit kuželkářskému oddílu
hru na kuželkářských dráhách zdarma v rozsahu 530 hodin ročně.
Nájemce bude mít povinnost seznámit se s technologií kuželkářských drah, za které
bude zodpovídat.
Nájemce bude povinen dodržovat provozní řád areálu TJ Tatran.
3. Zahájení pronájmu:
Pronájem bude zahájen v termínu od 1. března 2018
Minimální nájem: 15 000 Kč/měsíc bez energií, energie budou přepsány na
nájemce a tyto si bude hradit sám. Vodné a stočné bude přeúčtováno městem po
obdržení faktury s vyúčtováním.
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeči musí prokázat kvalifikační předpoklady (živnostenský list) a referenční
praxi. V případě, že předkládá společně nabídku více osob, prokáže alespoň jedna z
těchto osob kvalifikační předpoklady.
5. Kritéria posouzení nabídek: nabídky budou posouzeny podle těchto kritérií:
a) cena pronájmu celého objektu v Kč za měsíc a 1 rok
b) referenční praxe
6. Způsob zpracování nabídek:
a) Nabídka bude podána v jednom originále.
b) Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce a
cenové údaje budou v českých korunách.
c) Nabídka bude obsahovat - základní údaje o uchazeči
- název, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- telefonní a faxové spojení
- statutární orgán, jméno osoby pověřené dalším jednáním o
nabídce
- nabídka výše pronájmu
7. Místo pro podání nabídek :
1

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo písemně do podatelny Městského
úřadu Podbořany v pracovních dnech, nejpozději do 9.00 hod dne 27. února 2018.
Nabídky budou v řádně uzavřené obálce, označené nápisem "Nabídka –
pronájem Kuželny Podbořany ". Otvírání nabídek bude provedeno na jednání
Rady města dne 28. února 2018.
8. Práva zadavatele :
a) Zadavatel si vyhrazuje právo nabídkové řízení zrušit a současně si vyhrazuje
právo odmítnout veškeré předložené nabídky bez udání důvodu
b) Podané nabídky se nevrací a zůstávají u zadavatele
c) Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v nabídkovém
řízení.
V Podbořanech dne 12. února 2018

Ing. Dana Růžičková
majetkoprávní odbor

Vyvěšeno dne: 12. února 2018
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