
BANsKoBYSTRlcKÝ
SAMoSPRÁVNY KRAJ

Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Jesenského č. 5,979 01 Rimavská Sobota

V súlade

S obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., odd.3, obchodná verejná sÍftaž $ 281 až $ 288

Vyhlasuje

Obchodnú verejnú sút,až na prenechanie prcbytočných nebytových priestorov
do nájmu

1. Sút'ažné podmienky
obchodné meno .
Síd|o spoIočnosti :
|Čo:
D|Č :
Bankové spojenie :
Čís|o účtu :
Kontaktná osoba :
Tel :
Fax :
E-mai l  :
Web .

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského č. 5' 979 01 Rimavská Sobota
35987324
2021431181
Štátna pok|adnica
700039602718180
Soňa Trenčínová
047l563'1095
04715621222

2.

3.

4.

Predmet sút'aŽe
Prenájom nebytových priestorov v objekte Gemersko-maIohontského osvetového strediska
v Rimavskej Sobote na prízemí starej budovy o ce|kovej výmere 53,00 m '- kance|árie,
,1 0m' spo|očné priestory'

Zák|adné poŽiadavky: pred|oŽenie cenovej ponuky a uzatvorenie nájomnej zm|uvy od
01 .01.2014 do 31.12.2014,  na dobu jeden rok.

Predpokladaný termín plnenia predmetu sút'aže : od 29.10.2013 do 06.í2.20,|3.

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 nebytových priestorov s platnost'ou od
01 .01.2014 do 3 '1 .  12.201 4

Spósob podávania návrhov
Sút'aŽné návrhy sa predk|adajú v s|ovenskom jazyku v za|epenej obá|ke, označenej hes|om
,,obchodná verejná sút'aŽ..- neotvárat'. Sút'aŽné návrhy sa predkladajú na adresu
vyhlasovatel 'a, e-mailom, alebo osobne.

5.

6.

7 .

Telefon: 0471 5631095
Fax: 0471 5621222

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

Adresa:
Jesenského 5, 97901 Rimavská Sobota

tco:
35987324



BANsKoBYsTRIcKÝ
SAMoSPRÁVNY KRAJ Gemersko - ma|ohontské

osvetové stredisko
v Rirnavskej Sobote

priamo u kontaktnej osoby Vyh|asovatel 'a - Soňa Trenčínová, ekonóm GMOS' t.Ó ' .047

bogtogs, e-mai| : ekonqmos@rsnet.sk a|ebo Mgr. Darina Kišáková _ riadite|'ka GMos, t.č.

.047 5621222, e-mail ' .
8. Spósob vyhodnotenia návrhov
. Na hodnotenie ponúk sa zriad'uje komisia, ktorá je menovaná vyhlasovate|'om sút'aŽe.
o KaŽdá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum
o prijatia, tak aj čas prijatia' obá|ky sa očíslujú pod|'a poradia v akom boli prijaté

. Zasadnutie komisie pri otváraní obá|ok je neverejné'
o Komisia pri otváraní obálok postupuje v zmys|e zákona o otváraní obá|ky v takom poradí,

V akom sú zaregistrované.
. Komisia posÚdi óprávnenosť uchádzačov, sp|nenie formálnych podmienok účasti a vy|úči

ponuky, ktoré nespíňa1ú poomienky účasti v zmys|e týchto sút'aŽných podmienok.

o Komisia vyberie uchádzača, ktorý sp|ni| kritériá sút'aŽe'
. o výs|edku hodnotenia komisie spíše zápisnicu, ktorú podpíŠu
o Komisia v zápisnicijednoznačne určí víťaza súťaŽe.
. Úspešnému uchádzačovi vyh|asovatel'súťaŽe oznámi, Že jeho ponuku

ucňádzačom vyh|asovate|' sút'aŽe oznámi, Že v sÚt'aži neuspe|i'

Kritériá, ktoré budú určujúce pre hodnotenie sút'aŽe :

. Cena za rn,, minimálne 12,00 € lm,lrok

. Úče| nájmu : kance|árie

prijíma a ostatným

V termíne do uplynutia |ehoty
odvolat', zmenit' alebo uPravit'.

1. E|ektrická energia
2' Tep|o - kúrenie
3' Vodné, stočné
4. ostatné

na predk|adanie ponúk mÓŽe uchádzač svoju ponuku
Podrobneišie informácie k sút'aŽi mÓŽu uchádzači získat'

všetci členovia komisie.

9. ostatné sút'aŽné podmienky :
Ved|'ajšie nák|ady spojené s prenájmom nebytových priestorov sú stanovené fixnou
sadzbou a zahiňajú ' ólert,ickú energiu, tep|o - kúrenie, vodné- stočné a ostatné nák|ady
Spojené s uŽívaním budovy (smeti, údrŽba ..') v nas|edovnej výške :

580,80 €
1473,60 €

24,96 €
14,64 €

Spo|u ved|'ajšie nák|ady . 2094,00 €

10.Lehota na predloženie ponúk :
Termín na predk|adanie ponúk účastníkmi sút'aŽe je do 06.1 2.2013 do 16,00 hod. Pri
ponukách zasie|aných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, a|efyzická prítomnost'zásie|ky.

Po up|ynutístanovánej lehoty nebude moŽné pred|oŽený návrh prijat ', zmenit 'a ani odvo|at'.

11.Termín vyhodnotenia ponúk : komisia sút'aŽ vyhodnotí najneskÓr ,|3.,|2.2013.

Mgr. Darina Kišáková
riaditel 'ka GMOS

Telefon: 0471 5631095
Fax: 0471 5621222

E'mai l  qmog@rsnet.sk
Web www.qmos.sk

Adresa:
Jesenského 5, 97901 Rimavská Sobota

|čo:
35987324


