
BANsKoBYsTRlcKÝ
sAMosPRÁVNY KRAJ

Gemersko.malohontské osvetové stredisko, Jesenského č. 5,979 0í Rimavská Sobota

v sÚ|ade

s Obchodnfm zákonníkom č. 513/91 Zb., odd.3, obchodná verejná suthž s 281 až $ 288

vyhlasuje

obchodnu verejnu sutaŽ na prenechanie prebytočnlch nebytovych priestorov
do nájmu

1, Sut'ažné podmienky
obchodné meno :
Síd|o spoločnosti :
|Čo:
DlČ :
Bankové spojenie :
Číslo rjčtu :
IBAN:
Kontaktná osoba :
Te! :
Fax :
E-mail :
Web:

Gemersko.malohontské osvetové stredisko
Jesenského č. 5, 979 01 Rimavská Sobota
35987324
2021431181
Štátna pok!adnica
700039602718180
s K958 1 80000000700039 6027
Mgr. Darina Kišáková, Jaroslava Chromeková
04715631095
047 t5621222
ekonqmos@rsnet.sk
www.gmos.sk

2.

3.

6.

7.

4.

5.

Predmet s t'aŽe
Prenájom nebytovlch priestorov v objekte Gemersko.malohontského osvetového strediska
v Rimavskej Sobote na poschodí starej budovy o ce|kovej vfmere 36,10 m2 . kance|árie
a 46,4O m2 spoločné priestory.

Zák|adné poŽiadavky: predloŽenie cenovej ponuky a uzatvorenie nájomnej zmluvy
od 01 .04.2015 do 31.03.2016, na dobu jeden rok.

Predpokladanf termín plnenia predmetu sut'aže : od 03.03.2015 do 23.03.2015.

Miesto dodania :
Gemersko.ma|ohontské osvetové stredisko, Jesenského č. 5, 979 01 Rimavská Sobota

Typ zmlUVY, ktorá sa má uzatvorit' :
S vít'azom bude uzatvorená Zm|uva o nájme nebytovfch priestorov s p|atnost'ou
od 01 .04.2015 do 31.03.2016.

SpÓsob podávania návrhov
SuťaŽné návrhy sa predkladajri v s|ovenskom jazyku v zaIepenej obálke, označenej heslom
,,obchodná verejná s t'aŽ.. neotvárat'. Srit'aŽné návrhy sa predkladaj na adresu
vyhlasovatel'a, e-mailom alebo osobne.

Telefon: 0471 5631095
Fax: 0471 5621222

E-mail gmos@rslet.sk
Web www.gmos.sk

Adresa:
Jesenského 5, 97901 Rimavská Sobota

lčo:
35987324



BANSKOBYSTRICKY
SAMoSPRÁVNY KRAJ

V termíne do uplynutia lehoty na predkladanle pon k mÓŽe uchádzač svoju ponuku
odvolať, zmenit' alebo upraviť. Podrobnejšie informácie k suťaŽi mÓŽu uchádzači získat'
priamo u kontaktnej osoby vyhlasovatel'a - Jaroslava Chromeková, ekonom GMos,
t.ě. : 047 5631095, e.mail : ekongmos@rsnet'sk alebo Mgr. Darina Kišáková - riadite|'ka
GMOS, t.č. : 047 5621222, e.mail : gmos@rsnet.sk

8. Sp sob vyhodnotenia návrhov
. Na hodnotenie pon k sa zrlad'uje komisia, ktorá je menovaná vyhlasovate|'om s ťaŽe.
o KaŽdá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aj čas prijatia. obá|ky sa očíslujti

pod|'a poradia v akom boli prijaté.
o Zasadnutie komisie pri otváraní obálok je neverejné.
o Komisia pri otváraní obálok postupuje v zmysle zákona o otváraní obálky v takom poradí,

v akom s zaregistrované.
. Komisia posr]di oprávnenosť uchádzačov, splnenie formálnych podmienok Účasti a vy|uči

ponuky, ktoré nespíĎaju podmienky rjěasti v zmysle tfchto srlt'aŽnfch podmienok.
. Komlsia vyberie uchádzača, kton/ sp|nil kritériá s ťaŽe.
. o vyisledku hodnotenia komisie spíše zápisnicu, ktor podpíšu všetc! č|enovia komisie.
. Komisia v zápisnici jednoznačne určí víťaza sÚťaŽe.
. Úspešnému uchádzačovi vyhlasovate|' stjt'aže oznámi, Žejeho ponuku prijíma a ostatnfm

uchádzačom vyhlasovatel'stjt'aže oznámi, Že v sut'aŽi neuspeli.

Kritériá, ktoré budti určuj ce pre hodnotenie s t'aŽe :

. Cena zam2 minimálne 35,00 É'lmzlrok, spo|očné priestory 12,00E,l m2lrok

. Úeel nájmu : kancetárie

9. ostatné sritažné podmienky :
Vedl'ajšie nák|ady spojené s prenájmom nebytovfch priestorov stj stanovené fixnou
sadzbou a zahi aj : elektrickrj energiu, teplo . krjrenie, vodné. stočné a ostatné nák|ady
spojené s uŽívaním budovy (smeti, drŽba...) v nasledovnej vfške:
1. Elektrická energia
2.  Teplo-k renie
3. Vodné, stočné
4. ostatné

385,08 e
1750,00 e

35,00 e
240,00 e.

Spolu vedl'ajšie náklady :2410,08 9rok

í0.Lehota na predloženie ponuk :
Termín na predkladanie pon k častníkmi s ťaŽe je do 23.03.2015 do 12,00 hod. Pri
ponukách zasielanfch poštou nerozhoduje pečiatka pošty, a|e fyzická prítomnosť zásielky.
Po up|ynutí stanovenej lehoty nebude moŽné predloŽen1i návrh prijať, zmeniť a ani odvolať.

11.Termín vyhodnotenia ponrik : komisia sriťaŽ vyhodnotí najneskir 24.03.2015.

i.:rtiÍ|lěÍS

ffisve
V Rim. Sobote, dřa 02.03.2015 ':' '79 fiť

Telefon: 0471 5631095
Fax: 0471 5621222

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

Adresa:
Jesenského 5, 97901 Rimavská Sobota

tČo:
35987324


