Obchodná verejná súťaž
vyhlásená podľa ust. § 281-288 Obchodného zákonníka
a v súlade Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Právna forma organizácie:

Banskobystrický samosprávny kraj –
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Štúrova 5, 960 82 Zvolen
35996561
príspevková organizácia

Kontaktná osoba
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Telefónne číslo:
Fax:
E-mail:

1.

Ing. Milota Torňošová
riaditeľka
045/5335335
045/5335335
riaditel@kskls.sk

Predmetom obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie
Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových prietorov v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka
a Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Doba prenájmu bude uzavretá na dobu určitú do 5 rokov od podpísania zmluvy.
Predmetom je nájom priestoru vo výmere 1 m2 vo vestibule budovy nachádzajúceho sa vo
vlastníctve BBSK, parc. číslo 21/1, katastrálne územie Zvolen, zapísané na Liste vlastníctva č.
1304, vedenom Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen.
Súťažiaci je povinný predložiť zámer budúceho využitia predmetu nájmu priestoru, ktorý by
mal slúžiť pre používateľov knižnice.

2.

Súťažiaci ponúkne výšku nájomného minimálne 50,- EUR za m2/rok.

3.

Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom jazyku písomne, alebo osobne na adresu
vyhlasovateľa v zalepenej obálke s výrazným označením „Nájom – neotvárať“. Prílohou bude
u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov výpis z príslušného registra.

4.

Lehota podávania návrhov:
Návrhy je možné podávať najneskôr do 25. 06. 2018 do 08,00 hod.
Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené návrhy odvolať. Po
uplynutí tejto lehoty je zmena, alebo doplnenie návrhu vylúčené. Prípadná oprava zrejmých
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na podávanie návrhov.

5.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 10 dní od
vyhodnotenia súťaže.

6.

Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky súťaže
s prihliadnutím na najvýhodnejšiu cenovú ponuku.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť.

7.

Záväzok na úhradu nákladov:
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v tejto obchodnej
verejnej súťaži.

Vo Zvolene, 05. 06. 2018

Ing. Milota Torňošová
riaditeľka

