O BEC
TUK LA TY
Obec Tuklaty, IČO: 00235822, Na Valech 19, Tuklaty, PSČ: 250 82, v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje

ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V OBCI TUKLATY

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory o celkové výměře 157,5 m2 v budově bez čísla popisného nebo
evidenčního, na pozemku p. č. st. 3/2 v k. ú. a obci Tuklaty. Nebytové prostory se sestávají z následujících
místností: místnost s hlavním vchodem o celkové ploše 40 m2, místnost vlevo od hlavního vchodu o celkové
ploše 20 m2, místnost vpravo od hlavního vchodu včetně sociálního zařízení o celkové ploše 37,5 m 2, druhá
místnost od hlavního vchodu vlevo o celkové ploše 60 m2. Předmětem pronájmu je dále část pozemku p.č.
st. 3/2, o velikosti 150 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Tuklaty.

Obec Tuklaty v souvislosti s uvedeným záměrem pronajmout nebytové prostory v obci Tuklaty za účelem
provozování hostince vyhlašuje veřejnou zakázku s názvem: „Pronájem a provozování hostince v obci
Tuklaty“ ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na
základě, které poptává nejvhodnější nabídku.

Veškeré podmínky veřejné zakázky jsou uveřejněny ve výzvě k podání nabídek a dalších dokumentech na
web. stránkách obce Tuklaty: http://tuklaty.cz/

Zájemci jsou povinni při podání nabídek ve veřejné zakázce na pronájem nebytových prostor postupovat
podle Výzvy k podání nabídek. Nabídky se podávají v uzavřené obálce nejpozději do 5. 3. 2018 do 8:30 hod.
způsobem a v podobě, které stanoví Výzva k podání nabídek.
Otevírání obálek proběhne dne 5. 3. 2018 v 8.35 hod. v sídle zadavatele (obecní úřad, Na Valech 19, Tuklaty).
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