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El(O Jilemnicko s. r. o. zveřejňuje záměr pronajmout část nebytových prostor (sklady) na
adrese Jilemnice 122, které jsou součástí pozemku p. č.1"661,/7 a 1"66213, v k. ú. lilemnice o
cell<ové výměře 446 m2 za účelem využitísl<ladovacích prostor obáll<ovou metodou, ledná se
o dva samostatné sklady o výměře 223 m2 (hala 54 a hala 55). Nabídky je možné podávat i na
jednotlivé objekty nebo na oba objekty současně. Na pronajatých objektech bude instalováno
podruŽné měření elektrické energie, které není součástí nájemní ceny, ale bude účtováno
samostatně. Pronajímatel neumožňuje v pronajatých prostorech a v celém areálu další provoz
nebo výrobu,jedná se o pronájem pouze za účelem skladování, Po nájemci bude vyžadováno
platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

Podmínky

Minimální cena za pronájem nebytových prostor ( l_x sklad cca 200 m2)je stanovena ve výši

15.000,-Kč bez DPH/měsíc

Nabídky budou učiněny písemně a budou zaslány v uzavřené obálce do 20.9.2022 do L2
hodin s nápisem ,,Pronájem skladu areál EKO Jilemnicko - NEOTEVÍRAT" na adresu EKo
Jilemnicko, Masarykovo náměstí 82,5L4 01Jilemnice nebo osobně na podatelnu Městského
Úřadu Jilemnice na adrese Masarykovo náměstí 82, 5L4 01 Jilemnice v době otevíracích
hodin.
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e<o
podaná nabídka musí obsahovat:

o Nabídkovou cenu
. .Jméno, přrjmenía adresu zástupce
o Kontakt - tel. číslo, e-mail
o lnformace o činnosti zájemce a předmětu sl<ladování
. Čestné prohlášení, že zájemce nenídlužníl<em
o Datum a podpis

Jal<o nejvýhodnější bude přijata nabídl<a s nejvyšší nabídnutou cenou. V případě vícero
stejných nejvyšších nabídnutých cen bude jako nejvýhodnější brána nabídl<a, která byla
doručena první v pořadí.

Prohlídku nebytového prostoru je možno domluvit s panem Jiřím Horáčkem, telefon
724797 404.
Případné bližší informace podá lng. Vendulka Tomíčková, telefon 732 992 442,

V Jilemnici dne 5. 9.2022
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Rad ka Radka Paulů

Datum:
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