Obchodná verejná súťaž podľa § 281 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
1. Identifikácia obstarávateľa
Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina
IČO:
00321494
DIČ:
2020677571
Telefón:
041/5692383
e-mail:
ocumojš@mail.t-com.sk
2. Typ zmluvy:

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3. Názov predmetu obstarávania: Prenájom nebytových priestorov v sociálnej budove TJ
Mojš.
Opis predmetu obstarávania
Prenájom nebytových priestorov v sociálnej budove TJ Mojš
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Svetko telefón:
041/569 23 83
Mobil:
0903/900 413
4. Komplexnosť dodávky, variantné riešenie
Uchádzač predloží ponuku na reflektovanú oblasť spolu s navrhovanou cenou za
nájom priestorov. Variantné riešenia nebudú akceptované.
5. Spôsob podávania návrhov: Doporučeným listom v zapečatenej obálke označenej
„Súťaž - Prenájom nebytových priestorov.“ Neotvárať!
resp. na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1. Obecný úrad, Mojš 147, 010 01
Žilina, v úradných hodinách.
Pri podaní poštou rozhoduje pečiatka pošty.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku.
6. Súťažná lehota: do 24.02.2016 (podávanie návrhov)
7. Akceptačná lehota: do 01.03.2016 (lehota oznámenia, ktorý návrh bol vybratý)
8. Podmienky účasti uchádzačov
- Aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
- Predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti (originál alebo
overená kópia dokladu zo zákonnej evidencie)
9. Lehota viazanosti ponúk: minimálne 2 mesiace
10. Ďalšie informácie obstarávateľa:
V akceptačnej lehote vyhlasovateľ vyhodnotí všetky prijaté návrhy a výsledok
vyhodnotenia písomne oznámi všetkým účastníkom súťaže.

11. Ďalšie súťažne podmienky, obmedzenia:
- Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
- Po uplynutí súťažnej lehoty nemožno návrhy meniť a dopĺňať bez súhlasu
vyhlasovateľa
- Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu – rozhoduje najvyššia cenová ponuka
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, zrušiť súťaž, resp.
nevybrať žiadny návrh z prihlásených ponúk
- Súťažné materiály nebudú postúpené tretím osobám
Osoba zodpovedná za verejnú súťaž: Ing. Štefan Svetko - starosta obce
Úspešného uchádzača vyberú poslanci na zasadnutí OcZ dňa 25.02.2016

