Obec Jezdovice
Jezdovice 90, 589 01 Třešť

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Obec Jezdovice jako zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na

PRONÁJEM HOSPODY V OBCI JEZDOVICE
1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
- provoz hospody v Jezdovicích
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
- od 3. 1. 2015
- hospoda v obci Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť – sociální zařízení o výměře 12 m2, chodba
8 m2, sklep 21 m2, terasa 18 m2, sklad 12 m2, výčep 40 m2, hostinské přísálí 54 m2, kůlna, kotelna
8 m2
3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
- výuční list v oboru, případně potvrzení ručitele s licencí (živnostenský list, příp. koncesní listina)
4. DALŠÍ PŘEDPOKLADY
- předložení podnikatelského záměru (praxe v oboru výhodou)
- zajištění potřebného vybavení a zařízení na náklady uchazeče
- veškeré provozní náklady hradí nájemce (topení, voda, elektřina, kanalizace, drobné opravy)
- zajištění vytápění kulturního domu při pořádání kulturních akcí, přičemž otop zajistí pořadatel
akce
- otevírací doba především pro potřeby občanů Jezdovice (min.6 dní v týdnu)
- minimální výše nájemného 1650,-- Kč měsíčně
- plán s provozováním kulturních akcí v kulturním domě
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
- celková výše měsíčního nájemného - 80%
- úroveň podnikatelského záměru - 20%
= otevírací doba
= možnosti využití prostor hospody v Jezdovicích
= nabídka sortimentu
= součinnost a spolupráce s Obecním úřadem v Jezdovicích a místními společenskými
organizacemi
6. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB SPOLUPRÁCE
- zákaz provozu výherních automatů a videoloterijních terminálů
7. ZADÁVACÍ PODKLADY
- zájemci mohou konzultovat svůj záměr v sídle zadavatele – Obecní úřad Jezdovice, č.p. 90, 589
01 Třešť, tel: 605125102
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8. PRÁVA ZADAVATELE NABÍDKY
- nevracet došlé nabídky
- odmítnout všechny nabídky
- nehodnotit dle zadání neúplné nabídky nebo nabídky, které nesplní zadávací podmínky
- vypracovat návrh smlouvy
- vyloučit variantní řešení
- výběrové řízení zrušit
- nehradit náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení
- podáním nabídky uchazeč souhlasí s vyhlášenými podmínkami
9. DOBA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
- nabídky doručí uchazeči v zalepené obálce s vyplněnou a podepsanou smlouvou a označené
„Pronájem hospody v Jezdovicích“ - NEOTEVÍRAT
- termín podání : do 30. 12. 2014 do 18.00 hodin
10. VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADAVATEL VYHLÁSÍ DO 31.12.2014

V Jezdovicích dne 17. 12. 2014
Luboš Hartl
starosta obce
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