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

Nájem nebytových prostor 24,56 m²
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory ve výpravní budově v žst. Jablonec nad Nisou o výměře 24,56 m², jedná se o místnosti č. 0P38 a 0P42.
Obrazová dokumentace

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

15.148,- Kč/rok ( tj. 1.262,- Kč/měsíc.)- cena je bez DPH a služeb
elektrická energie, vytápění, voda studená a stočné - dle instalovaných samostatných měřidel-vodoměru
od 2.7.2018 do 16.7.2018
ekonomicky nejvýhodnější nabídka a splnění podmínek veřejné soutěže
trojnásobek měsíčního nájmu bez služeb
dle dohody (měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční)
ano
doba neurčitá (s 3 měsíční výpovědní lhůtou)
kancelář, nebytové prostory
Lokalita

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

Jablonec Nad Nisou
Liberecký
Jablonec Nad Nisou
Nádražní 1090/32, 466 01 Jablonec nad Nisou
není

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

24,56
cihlová
dobrý
ano

Prostory

Adresa vyhlašovatele:

Kontaktní osoba:
Datum prohlídky:

ano
ano
ano
ne
ne
Přízemí
ne
ano
ano - na pozemku jiného vlastníka
Kontaktní údaje a adresa pro zaslání nabídky (poštou, e-mailem)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Ing. Richard Vojtěch, tel. 9723 65011, 724 644 313, vojtechr@szdc.cz
dle dohody s kontaktní osobou
Ostatní podmínky

Vyhlašovatel má právo uveřejněné podmínky měnit, všechny předložené nabídky odmítnout či zrušit veřejnou soutěž.
Zájemce se přihlásí do soutěže podáním nabídky, kterou zašle do podatelny vyhlašovatele a uvede zejména výši nájemného, účel nájmu (záměr), kontaktní údaje (adresu, email, telefonní spojení), četnost placení.

