BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

Gymnázium Ľudovíta Štúra
ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

vyhlasuje
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s odd. IV článok 8
Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

na prenájom nebytového priestoru – samoobslužný automat
Ponúkaný priestor:
2
plocha chodby o výmere 2 m nachádzajúca sa na prízemí budovy vo vlastníctve Banskobystrického
samosprávneho kraja. Budova sa nachádza na Hronskej ulici so súpisným číslom 1467, zapísanej v Katastrálnom
území vo Zvolene na parcele číslo 3185/16
Podmienky súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom 3.12.2017, kedy bude zverejnená na webovom sídle Gymnázia www.gymzv.edupage.sk,
nástenke v priestore gymnázia a v regionálnej tlači.
2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej uvedie meno, adresu
účastníka a výrazné označenie „ Verejná obchodná súťaž – neotvárať ! „
V obálke účastník predloží:
a) doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v obore potrebnom na prevádzkovanie samoobslužných
automatov
2
b) návrh na výšku nájomného v eurách za celú plochu prenajímaného priestoru 2m za rok
a ponúkaný sortiment tovarov a služieb
c) návrh je potrebné predložiť na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tejto VOS.
3. Podmienky nájmu

nájomná zmluva bude uzavretá na obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2022,

účel nájmu : automat na nápoje, prípadne doplnkový tovar (cukrovinky, bagety, minerálne vody). Sortiment
musí byť v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi pre predaj tovaru v priestoroch školy (nápoje
nesmú obsahovať kofeín a chynín),

prevádzka počas dní školského vyučovania,

minimálna výška nájomného je stanovená na 1050,00 €,

v nájomnom nie je zahrnutá úhrada za vedľajšie náklady spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné,
spotreba elektrickej energie), ktoré budú určené na základe kalkulačného listu, rozpočítané na dve splátky
za jednotlivé polroky dopredu,

nájomné bude splatné do 1 mesiaca od uzavretia zmluvy o nájme,

nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo výpožičky tretej osobe a nemá
prednostné právo na kúpu predmetu nájmu .
4. Základným kritériom pre hodnotenie predložených ponúk je ponúkaná cena nájomného za prenajímaný priestor
2
2m za rok.
5. V prípade rovnosti ponúk bude rozhodovať ponúkaný sortiment tovarov.
6. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme s ďalším najúspešnejším uchádzačom
v prípade, ak uchádzač ktorého ponuka bola najvýhodnejšia neuzavrie zmluvu o nájme.
7. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné, náklady spojené s účasťou vo VOS sa
nepreplácajú.
8. Zalepená obálka s ponukou musí byt doručená do Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene cez podateľňu
(sekretariát Gymnázia) tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 21.12.2018 do 12:00 hod.
Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených
podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený. Vyhlasovateľ bude víťaza informovať o výsledku súťaže do
troch pracovných dní po jej skončení.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

právo odmietnuť všetky predložené návrhy

meniť uverejnené podmienky súťaže

predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže

právo uprednostniť pri rovnosti cenových ponúk návrh, ktorý je z hľadiska účelu využitia nebytových
priestorov pre vyhlasovateľa prijateľnejší

právo zrušiť verejnú obchodnú súťaž

Informácie:

tel: 0948/ 325 612
e-mail: jozef.vyboh@gymzv.sk

Vo Zvolene dňa 30.11.2018

RNDr. Ivetta Vidová
riaditeľka školy

