Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Nájem nebytových prostor o výměře 129,89 m²
Nabízíme k pronájmu prostory sloužící k podnikání ve výpravní budově Horažďovice-předm., v obci Horažďovice, o celkové
výměře 129,89 m², za účelem provozování restaurace. K pronájmu nabízíme prostory restaurace a skladu. Součástí je
samostatné sociální zázemí pro personál a zákazníky restaurace. Určeno k dlouhodobému pronájmu.
Obrazová dokumentace

Minimální cena :
Poplatky za služby :
Platnost nabídky :
Kritéria pro vyhodnocení
nabídek :
Jistota (kauce) :
Frekvence plateb :
Inflační doložka :
Doba nájmu :
Určeno k účelu nájmu
/kolaudováno :

Podmínky nájmu
76.779,60 Kč/rok bez DPH (odpovídá 591,11 Kč/m2/měsíc bez DPH)
el.energie-dle sml. se SŽDC,s.o.,SŽE Plzeň, vodné,stočné-dle sml. se SŽDC,s.o.
od 22.06.2018 do 31.07.2018 (Nejvyšší nabídková cena s přihlédnutím ke způsobu využití předmětu
nájmu a solventnosti uchazeče.)
ekonomicky nejvýhodnější nabídka
trojnásobek měsíčního nájmu
dle dohody (měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční)
Ano
doba neurčitá (s 3-měsíční výpovědní lhůtou)
provozování hostinské činnosti
Lokalita

Katastrální území :
Kraj :
Obec :
Adresa :
Ostatní majetek :

Horažďovice
Plzeňský
Horažďovice
č.p. 432
není

Plocha m² :
Stavba :
Stav objektu :
Voda :
Plyn :
El.přípojka :
Kanalizace :
Vytápění :
Vzduchotechnika :
Datové sítě :
Podlaží :
Výtah :
Přístupová cesta :
Parkovací stání :

129,89 m²
cihlová
dobrý
Ano
NE
Ano
Ano
Ano
NE
Ano
přízemí
NE
Ano
-

Prostory

Adresa vyhlašovatele:

Kontaktní osoba:
Datum prohlídky:

Kontaktní údaje a adresa pro zaslání nabídky (poštou, e-mailem)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Úsek správy majetku
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
Drahomíra Hálková,T: 972 522 135, MT: 601 365 558, E: halkova@szdc.cz
-

Ostatní podmínky
Vyhlašovatel má právo uveřejněné podmínky měnit, všechny předložené nabídky odmítnout či zrušit veřejnou soutěž.
Rozhodnutí o výběru nájemce bude odesláno do 15 dnů od rozhodnutí vyhlašovatele.
Zájemce uvede do nabídky, kterou zašle e-mailem nebo doručí do podatelny vyhlašovatele, zejména výši nájemného, účel nájmu
(podnikatelský záměr), kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefonní spojení).

