
Výběrové řízení na nájem prostoru restaurace

Restaurace v objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-
Porubá)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, úl. Čkalovova 6144/18

Název:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:

URL adresa:

Identifikační údaje společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
Ostrava, Porubá, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
253 85 691
CZ 25385691
Ing. Simona Piperková, 736 755 060
www.sareza. cz

Předmět výběrového řízení

Nájem prostoru restaurace a nájem movitých věcí k provozování hostinské
činnosti ve stávajícím restauračním zařízení včetně zajištění snídaní
SAREZA hotelu

Umístění prostoru sloužícího podnikání: restaurace je součástí hotelového
komplexu, bezbariérový přístup

Celková podlahová plocha: 400.60 m2
z toho podlahová plocha stávající restaurace a salonku 152, 68 m2
podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostor 192, 11 m2
venkovní plocha - předzahrádka pro provoz letní restaurace 55,81 m2

Dosavadní účel využití: provozování restaurace

Doba nájmu: dle dohody

Vybavení: stávající vybavení restaurace a movité věci (nábytek) dle prohlídky

V nabídce je nutno uvést:
• podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
• údaje o praxi zájemce v hostinské činnosti
• výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH:

za prostory sloužící podnikání (stávající restaurace, zázemí, provozní prostory a
předzahrádka)
za stávající vybavení restaurace (interiér) a movité věci

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích

K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle
nabídky podané zájemcem nebo výpis z veřejného rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a
výše nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o
nájem, popř. výběrové řízení zrušit.



Lhůty a místo pro podáni nabídky

Lhůta pro podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 15. 7. 2022 do 15:00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
sekretariát
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem restaurace v objektu Multifunkčního areálu".

Zveřejněno na www.sareza.cz od 18. 5. 2022 do 15. 7. 2022


