obec Blatec. IČO: 00635367
jako vyhlašovatel

níže uvedeného dne. měsíce a roku vyhlašuje tuto

VEŘEJNOUSOUTĚŽO NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
dle ^ , 772 a následně dle zákona 89/2012 Sb. Občansky zákoník
I.

Vyhlašovatel tímto vyhlašuje neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, čímž činí
výzvu k podáváni nabídek.

11.

Předmětem plnění veřejné soutěže je nájem prostoru sloužícího podnikáni - provozováni
hostinské činnosti. Tento prostor se nachází v objektu občanské vybavenosti č. p. 69, který je
součásti pozemku p. č. si. 108. k. u. Blatec. Jedná se o lokál o výměře 130 m2, výcep 9 m2,
kuchyň 20 m2, zázemí kuchyně 11 m2, zázemí pro personál 10 ml, WC hosté 22 m2. dvůr
(zahrádka) cca 80 m2. Kuchyně je bez spotřebičů a nádobí.

Nájem musí být uzavřen s účinnosti počínaje 1. 10. 2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 kalendářních měsíců.

Mezi služby poskytované společně s nájmem patří dodávka pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizaci pro veřejnou potřebu. dále odvoz
komunálního odpadu. Mezi tyto služby nepatři dodávka elektřiny ani plynu (nutno uzavřít
odběratelské smlouvy přímo s poskytovateli těchto médii).
[11.

Písemné nabídky obsahující' výši najemného/kalendářni měsíc bez DPH, účel, pro který si
podnikatel mini vžit nabízené prostory do nájmu, a kontaktní údaje navrhovatele lze zasílat
nebo osobné podat na adresu obec Blatec 81, 783 75 Dub nad Moravou v zalepeno obálce
označené "Veřejná soutěž - pronájem hospody".
Lhůta pro předkládáni nabídek trvá do 17. 2. 2020.
Podané nabídky nelze měnit či doplňovat.
Navrhovatelje oprávněn kdykoli provést opravu chyb vzniklých při vyhotoveni nabídky.

Navrhovatel nemáprávo na náhradunákladůspojených s účastina soutěži.
IV.

Vyhlašovatelje oprávněnvybrat nabídku, kterámu nejlépe vyhovuje.
Vyhlašovatelje oprávněnodmítnout všechny předložené nabídky.
Přijetí nejvhodnější nabídky budeoznámenove lhůtědo 28. 2. 2020 na webovýstránkáchobce
v sekci aktuality.

Vyhlašovatelve lhůtědo 28. 2.2020 přijme vybranou nabídku a její přijeti oznámí navrhovateli
vybrané nabídky na elektronickou adresu uvedenou v navrhovatelove nabídce.

Neúspěšní navrhovatelébudouo odmítnuti jejich nabídek vyrozuměninejpozdějido 28. 2. 2020
na elektronickou adresu, kterou uvedli ve svých nabídkách.
v.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž
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