Obecní úřad Vrané nad Vltavou
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
Tel.: 257 760 351-2, Fax: 257 760 040
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz
IČ: 002 41 831

Obec Vrané nad Vltavou zveřejňuje
záměr pronajmou část obecního pozemku
č. 40/6 v k. ú. Vrané nad Vltavou.
Část pozemku p. č. 40/6 (viz situační výkres) v k.ú. Vrané nad Vltavou, zapsaný na LV č. 10001,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ.
Pozemek se nachází na konci cyklostezky u přívozu, ulice Nádražní, Vrané nad Vltavou.
Předmětem pronájmu je pozemek určený k provozu stánku s občerstvením pro uživatele cyklostezky.
Pozemek bude v době předání vybaven přípojkami na vodu, elektřinu, splaškovou kanalizaci.
Podmínky pronájmu pozemku:
-

Zájemce se na své náklady připojí na vybudované přípojky,
Nájemce bude hradit náklady na energie dle skutečné spotřeby,
Stánek s občerstvením musí být mobilní, pro případ odvozu stánku při zvýšení hladiny řeky Vltavy,
Složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů.

Požadavky na obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat následující údaje:
- Identifikační údaje zájemce (IČ, název, adresa, tel. spojení, e-mail),
- Kopii živnostenského oprávnění potřebného k provozu stánku s občerstvením (originál ŽL vybraný
uchazeč doloží při podpisu smlouvy o pronájmu),
- Popis záměru:
- jakým způsobem bude zajištěn provoz stánku s občerstvením,
- v jakém období bude provoz stánku zajištěn (uvést měsíce a dny provozu),
- uvést denní provozní dobu,
- uvést rozsah nabízených služeb,
- popsat způsob nakládání s produkovanými odpady.
- Nabídkovou cenu za pronájem pozemku v členění:
- cena za měsíc pronájmu pozemku,
- cenu za roční pronájem pozemku dle předpokládaného provozu stánku.
Uchazeč, který je plátcem DPH uvede nabídkovou cenu členěnou na cenu bez DPH, DPH a cenu
včetně DPH.

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle následujících kritérií:
- Výše nabídkové ceny za roční pronájem pozemku,
- Kvalita předloženého záměru uchazeče na provoz stánku s občerstvením.
Nejlepší hodnocení získá nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou a s kvalitně popsaným záměrem na
zajištění provozu stánku s občerstvením dle rozsahu nabízených služeb.
Způsob a termín podání nabídek.
Písemné nabídky musí být zájemci dodány na adresu:
Obecní úřad Vrané nad Vltavou,
Březovská 112,
252 46 Vrané nad Vltavou
v termínu do 29. 04. 2015 do 17:00, v zalepené obálce označené:
„ NABÍDKA – pronájem části pozemku u přívozu parc. č. 40/6 - NEOTVÍRAT “
Další podmínky záměru.
- Podané nabídky se nevracejí,
- Zadavatel nehradí zájemcům náklady vzniklé z účasti v řízení,
- Předpokládané zahájení pronájmu pozemku je 1. 6. 2015,
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce,
- Měsíční platba za pronájem pozemků je splatná do 15. dne předcházejícího měsíce, za který je
nájemné hrazeno.
- Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně upravit
vyhlášená kritéria nebo záměr zrušit.

Vrané nad Vltavou dne 9. 4. 2015
Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce

Příloha č. 1 – situační výkres

