BANSKOBYSTRICKY
SAMoSPRÁVNY KRAJ

osvetovéstredisko
Gemersko.ma|ohontské
Jesenskéhoč.5, 979 01 Rimavská Sobota
v sú|ade
Zb.,odd.3,obchodná verejnásút'až
$ 281až
s obchodnýmzákonníkomč.5í3/91

s 288

vyhlasuje
nebytovýchpriestorov
obchodnúverejnúsúthžna prenechanieprebyÍočných
do nájmu
1. Súthžnépodmienky
obchodnémeno:
:
Sídlospo|očnosti
lČo:
D|Č:
spojenie:
Bankové
.'
účtu
Číslo
IBAN:
Kontaktnáosoba:
Tel:
Fax:
E_mail.
Web :

stredisko
osvetové
Gemersko-malohontské
č.5, 97901 RimavskáSobota
Jesenského
35987324
2021431181
pok|adnica
Štátna
7000396027/8180
SK9581800000007000396027
Mgr.DarinaKišáková,Jaros|avaChromeková
0 4 7 1 5631095
04715621222
ekongmos@-rcnels_B

2. Predmetsút'aŽe
strediska
osvetového
Prenájomnebytovýchpriestorovv objekteGemersko-ma|ohontského
2.
10m,
kance|árie,
m
výmere53,00
starejbudovyo ce|kovej
v Rimávskejsóootá na prízemí
priestory.
spoIočné

3 . Zák|adné poŽiadavky: predIoŽeniecenovej ponuky a uzatvorenienájomnej zmluvy
na dobujedenrok.
od 01.01.2015do 31.12.2015,

do 17.12.2014.
4. Predpok|adanýtermínp|neniapredmetusút'aŽe: od 27.1,|.2014

5 . Miestododania:

č.5, 979 01 RimavskáSobota
Jesenského
stredisko,
osvetové
Gemersko-ma|ohontské

6 . Typ zm|uvy,ktorá sa má uzatvorit':
Svít'azom bude uzatvorená Zm|uva o nájme nebytových priestorov s p|atnost'ou
od 01.01.2015do 31. 12.2015
7 ' SpÓsob podávanianávrhov
hes|om
obá|ke,označenej
v slovenskomjazykuv za|epenej
návrhysa predk|adajú
Sút'aŽné
adresu
,,obchodnáverejná sÚt'až.. neotvárat'.Sút'aŽnénávrhy sa predkladajúna
poštouaIeboosobne.
vyhIasovate|'a
Telefon:04715631095
04715621222
Fax:

E-mail qmos@rsnet'sk
wwv.qmos.sk
Web

tČol
35987324

Adresa:
Jesenského5, 97901 Rimavská Sobota

BANsKoBYSTRIcKÝ
SAMoSPRÁVNYKRAJ
ponúkmÓžeuchádzač
svojuponukuodvo|at',
|ehotyna predk|adanie
V termíne
do up|ynutia
zmenit'aIebo upravit'.Podrobnejšieinformáciek sút'aŽimÓŽu uchádzačizískat'priamo
GMos,
u kontaktnej osoby vyh|asovate|'a Jaros|ava Chromeková, ekonóm
riadite|'ka
Kišáková
Mgr.
Darina
a|ebo
te|.č.:047 5631095,e.mail.
GMOS, te|.č.: 0475621222,e-mai|: qmosl@Isnet.sk

o
a

a
a

a

a
a
a
a

Spósob vyhodnotenianávrhov
ponúksa zriad'uje
sút'aŽe
komisia,ktoráje menovanávyh|asovate|'om
Na hodnotenie
tak aj časprijatia'obá|kysa očís|ujú
Každáponukasa zaregistruje,
a to ako dátumprijatia,
pod|'aporadiav akombo|iprijaté
obálokje neverejné.
Zasadnutie
komisiepriotváraní
v zmys|ezákonao otváraní
obá|kyv takomporadÍ,
Komisiapriotváraní
obá|okpostupuje
v akomsÚ zaregistrované
podmienokÚčastia vy|úči
uchádzačov,
sp|nenieformá|nych
Komisiaposúdioprávnenost'
podmienok
ponuky,ktoré
podmienky
v zmys|etýchtosút'aŽných
účasti
nesp|ňajú
sút'aŽe
ktorýsplniIkritériá
Komisiavyberieuchádzača,
podpíšu
komisie
všetcič|enovia
ktorú
zápisnicu,
komisiespíše
o výs|edku
hodnotenia
určí
vÍt,aza
súťaŽe
Komisiav zápisnicijednoznačne
a ostatným
oznámi,Že jeho ponukuprijÍma
vyh|asovate|'
sút'aŽe
Úspešnému
uchádzačovi
Že
v
sÚt'aŽi
neuspe|i
oznámi,
vyh|asovatel'sút'aŽe
uchádzacom

pre hodnotenie
:
sút'aŽe
ktorébudÚurčujúce
Kritériá,
a
a

12,00€ l m2|rok
Cenaza m2, minimá|ne
Účetnájmu: kance|árie

podmienky:
9 . ostatnésút'aŽné
priestorovsú stanovené
fixnousadzbou
Ved|'ajŠie
nák|adyspojenés prenájmomnebytových
nák|ady
vodné-stočné
a ostatné
a zahfňajÚ:elektrickÚenergiu,tep|o kúrenie,
výške:
v nas|edovnej
s uŽívaním
budovy(smeti,Údržba...)
spojené
5 8 0 , 8 0€
1. E|ektrická
energia
1473,60C
2. Teplo- kúrenie
24,96€
3. Vodné,
stočné
14,64€
4' ostatné
nák|ady: 2094'00€
Spoluvedl'ajšie
ponúk:
10.Lehotana predtoŽenie
súťaŽeje do 16.12.2014do 12,00 hod.
Termínna predk|adanieponúk účastníkmi
pečiatka
pošty,a|efyzickáprítomnost'zásielky.
poštounerozhoduje
Pri ponukáchzasie|aných
predloŽený
zmenit'aaniodvo|at''
návrhprijať,
|ehotynebudemoŽné
Po uplynutí
stanovenej

4
11.Termínvyhodnotenia ponúk . komisiasút'azovvhodqďí
jfi{ f,"s3[í.t32.2o1
osvetovéstredisko
Sobote,24.11.2014
V Rimavskej
.Jesenského
979 01 Rimavská
Mgr .D ar ina
GMOS
riaditel'ka

Telefon:04715631095
04715621222
Fax:

E-mail qmos@rsnet.sk
www.gmos.sk
Web

lČo:
35987324

,BAr*-

/

Adresa:
Jesenského5, 97901 RimavskáSobota

