Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11
Košice, kontakt: 055 / 78 98 990, 0911 216 047

ROZHODNUTIE
starostu mestskej časti Košice – Lorinčík
z 26.septembra 2011
o vyhlásení obchodnej súťaže

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a podľa § 281 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 Pravidiel prenajímania
majetku mesta Košice
vyhlasujem
verejnú obchodnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok:
1. Predmet súťaže
Predmetný priestor: miestnosť na poschodí budovy „Hasičky“, Lorinčík 45, 040 11 Košice o výmere
32 m2 vhodná na kancelárske priestory so sociálnym zariadením na prízemí budovy.
2. Prenajímateľ
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – LORINČÍK
zastúpená Jozefom Hovancom, starostom MČ
Lorinčík 15
040 11 Košice
IČO: 00690945
3. Zmluvné podmienky
Doba nájmu: neurčitá
Splatnosť nájomného: mesačne
Energie budú hradené: mimo nájmu nájomcom podľa skutočnej spotreby

4. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov
Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, je možné získať v termíne od 26.9.2011 do
30.10.2011 na Miestnom úrade Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice v úradných hodinách:
pondelok:

8.00 – 12.00

13.30 – 16.00

utorok:

nestránkový deň

streda:

8.00 – 12.00

14.00 – 17.00

štvrtok:

8.00 – 12.00

13.30 – 16.00

piatok:

8.00 – 12.00

5. Obhliadka priestorov

Obhliadka priestorov bude možná na základe vopred dohodnutého termínu. Termíny
sa dohodnú telefonicky na tel. č. 055 /7898990 alebo 0911 216 047.
6. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov

Súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 26.9.2011 do 30.10.2011
Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením
„verejná obchodná súťaž – nájom nebytových priestorov, na adresu MÚ Lorinčík, Lorinčík 15,
04011 Košice, NEOTVÁRAŤ!“
Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže
nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných
podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy
komisia odmietne.
Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do
obálky výpis z registra, v ktorom sú zaregistrovaní, nie starší ako jeden mesiac.
Fyzické osoby podnikatelia priložia k záväznému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší
ako jeden mesiac.
Vyhlasovateľ neuhrádza náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

7. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy
Výsledkami súťaže budú uchádzači upovedomení následne po vyhodnotení finančnou
komisiou, ktoré sa uskutoční 7.11.2011 .
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená v lehote 30 dní odo dňa oznámenia
výsledkov víťaznému navrhovateľovi.
8. Výhrada zrušenia súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení.

V Košiciach 26.9.2011

Jozef Hovanec v. r.
starosta mestskej časti Košice
Lorinčík

