Obec Bukovany
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr na:

Pronájem prostor pohostinství Koliba v obci
Bukovany

Nabídky mohou zájemci předkládat na základě „Podmínek výběrového
řízení“ do14.12.2015 do 12:00 hodin na adresu:
Obecní úřad Bukovany
Bukovany 57
779 00
Doplňující informace o uvedeném záměru jsou k dispozici:
osobně:
Obecní úřad Bukovany, Bukovany 57
telefonicky: 585 351 394 nebo 739 694 230
e-mail:
obec@bukovany.cz

V Bukovanech dne 6.11.2015

Ing. Ivana Vančurová
starostka obce

Podmínky výběrového řízení
Účel výběrového řízení

I.

Obec Bukovany v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila záměr pronajmout od 1.1.2016 pohostinství
Koliba a přilehlé prostory - p.č. 5/2 v k. ú. Bukovany u Olomouce (okres Olomouc); 615927
pro celoroční prodej občerstvení.
Prohlídka prostor určených k pronájmu

II.

Termíny prohlídek prostor k pronájmu budou sjednávány pro konkrétní zájemce/uchazeče
individuálně na tel. 585 351 394 nebo 739 694 230.
Základní předpoklady

III.

Splnění všech kvalifikačních předpokladů je podmínkou účasti uchazeče ve výběrovém řízení.
Uchazeč je povinen v nabídce předložit:
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

Vyplněnou přihlášku do výběrového řízení
Stručnou koncepci podnikatelského záměru včetně nabídnuté ceny nájmu
Trestní bezúhonnost - výpisem z rejstříku trestů ne starší 90 dnů
Platné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu plnění
Bezdlužnost vůči Obci Bukovany (neexistence závazku po splatnosti)
Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle těchto kriterií:.
1. Nabídnutá cena měsíčního nájmu
2. Atraktivita podnikatelského záměru
V. Lhůta, místo a způsob podávání nabídek
Datum ukončení podávání nabídek je 14.12.2015 do 12:00 hodin.
Nabídky lze zasílat poštou na adresu: Obec Bukovany, Bukovany 57, 779 00 nebo doručit
osobně na OÚ Bukovany k rukám hospodářky obce.
Nabídky budou podány v písemné formě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude řádně
zapečetěna a označena nápisem „NEOTEVÍRAT – Pronájem prostor pohostinství Koliba“

VI: Závěrečná ustanovení
1.

Zadavatel má právo odmítnout všechny nabídky a soutěž zrušit.

2.

Zadavatel oznámí všem uchazečům nejpozději do 21.12.2015 výsledek výběrového
řízení.

3.

Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

V Bukovanech dne 6.11.2015

Ing. Ivana Vančurová
starostka obce

