stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193117,960 01 Zvolen
Zasťtryená riaditeťom školy Ing. Pavlom Lašštikom

vyhlasuje
Obchodnú verejnú sút'až
lďalej íba síťažJ
podťa § 281 anasl. Obchodného zákonníka v znenineskoršíchpredpisov
na prenájom voťných priestorov v budove školy

Predppt súJ'aže:
Právo tauzavretíe nájomnej zmluvy na školský bufet o qýmere
1/

60,5 m2 v budove školy,
nachádzajúcej sa na Liste vlastníctva č.662, čísloparcely 1136, súpisnéčíslo2193, zapisanq
na Katastrálnom územív Móťovej.

2/,Náiomné :
Minimálne nájomné je stanovené na 61,-€lm2.

sl Účet náimu
_r-

:

Učelom nájmu je poskYovanie občerstvenia žiakom azanestnancom školy.

Doba náimu :
Nájomná zmllvabude uzatvorená od02.01.2019, nadobu jedného roka vrátane školských
letn}ch ptázdnin.
4/

5/ Podmienkv
_

súťaže:
1. Učastníkomsúťaželďalej len účastrríklmóže byť právnická osoba, alebo fuzická

osoba podnikateť.
sa do súťažeprihlási iba jeden účastník,ktory zároveň bude spíňaťpodmienky
s,(ťaže, bude tento úěastník víťazom súťaže.
3. Ak sa do súťažeprihlásia minimiálne dvajaúčastníci,ktorí zaroveň budú spÍrať
podmienky stťaže,víťazombudeten účastník,kto4ý ponúkne najvyššienájomné.
4. SOS drevárska upovedomí účastníkovsúťažeo výsledku vyhodnotenia predložených

2. Ak

5.
6.

ponúk do dvoch dní od zasadnutia hodnotiacej komisie.
Yíťazsúťažezíska právo nalzavrctíe nájomnej zmluvy.
Yťaz súťažeje povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu najneskór do 10 dní od jej
obdržania od prenajímateťa.

6/ čas a miesto predkladania cenovÝch ponúk:
Ponuka v zmysle predmetu siíažesa doručuje so sprievodn;inn listom osobne, alebo poštou
tak, abybolanajneskórdňa 18.12.2018 do 10:00hod. doručenáariadnezaevidovaná
na sekretariáte SOŠdrevarskej, Lučenecká cesta}l93ll7,960 07 Zvolen.
Ponuka musí byt'v uzatvorenom obale, na obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzačasoznačením:Obchod ná v erej ná stťaž-bufet-NEOTVÁRAŤ
1. Povinné náležitosti cenovej ponuky:
a/ presné označenie účastníka
b/ Výška nájomného za roWm2

2.
3.
4.

5.

c/ Dátum a podpis oprávnenej osoby
Do súťažemóže účastríkpredložiť iba jednu ponuku a to v zmysle týchto súťažných

podmienok.
Ponuky bude posudzovať komisia dřnI8.I2.2018 od 10:30 hod.
Zo súťažesa vylúčia:
ponuky doruěené po lehote na predkladanie ponúk t. j. po 10:00 hod. dňa
18.12. 2018. Každúponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, prenajímateť wáti neotvorenú uchádzačovi.
ponuky, ktoré nebudú spírať podmienky pre účasťv súťaži.
Účastník sa stane víťazom súťažeaž na základe rozhodnutia riaditeťa školy.

-

7l zrašenie súťaže
z

@adzujeprávor,yh1ásenépodmienkysúťažezmeniť,siťažzrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Ďalšie informácie o súťažiposkYne p. Krošláková Ilona, č.tel.: O45l5242l72

Vo Zvolene,03.12.2018
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