
Učinné dňr;

Mestská čast'Košice - N{ad jazerom, Poludníkoyá7,,04012 Košice

Podťa § 9a ziákonač.I38|I99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ponuku
na

priamy prenájom plochy prístreškov kontaj nerovísk.

Predmet prenájmu:
Plochy prístreškov kontajnerovísk umiestnených na stanovištiach komunálneho odpadu v Mestskej
časti Košice - Nad jazerom na umiestnenie reklamného plagátu, reklamnej tabule, loga spoločnosti.

Minimálna cena - 40 € zakažďý vyvesený aj začatý m' plochy.

Trvanie zmlury:
Prenájom plochy prístreškov kontajnerovísk na dobu neurčitú.

Lehoty a podmienky:

1. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 15. 07.2013 do 12,00 hod.

2, Cenové ponuky doručia záujemcovia do podatel'ne miestneho úradu Mestskej ěasti
Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice alebo poštou na adresu:
Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková7,040 l2 Košice.
Ponuka musí byt'zaevidovaná v podatel'ni miestneho úradu Mestskej časti
Košice - Nad jazerom do t5. 07.2013 do 12,00 hod.

3, Cenová ponuka musí byt'predložená písomne v slovenskom jazyku v zapeěatenej obálke
označeirej heslom: ,,PRENÁJOM PLOCHY - KONTAJNEROÝISKÁ - NÉorvÁŘÁŤt.,.

4. Cenová ponuka bude lypracovaná v eurách. Na cenové ponuky vypracované v iných menách
nebude prenaj ímateť prihliadať.

5. Výsledok súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne do 15 kalendárnych dní

Cenová ponuka musí obsahovat':

1. Prihlášku - ponuku prenájmu plochy prístreškov kontajnerovísk s uvedením nézvu a adresy
záujemul a s uvedením cenovej ponuky v €lm2lrok.
2. Overenú kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra nie staršiu ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponuky na priamy prenájom prípadne iný relevantný doklad.
3. Podnikateťský zámet zátfiemcu.
4. Cestné vyhlásenie záujemcu, ženieje osobou v zmysle § 9a ods. 6 a7 zžkonač. 13811991 Zb.
o majetku obcí v zstení neskorších predpisov.
5. Cestné vyhlásenie, že voči záujemcovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návlh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
6. Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona ě, 42812002 Z. z" o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom boli poskytnuté na vedenie
evidencie.
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7. Vyhlásenie záujenlcu. že r prípade. ak bude úspešný, r,o r.ýberovom konaní, sa ako šíriteť
reklamy zaviaže. že reklan-ra unliestnená na reklamnej pioche bude l, súlade s ustanoveniami zákona
č, 14712001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisor,.

ĎaKie podmienky:

1,Cena prenájmu bude stanor-ená prerrajímateťom po zhodnotení predloženého podnikatel'ského
zámeru. Minimálna cena za prená_ionl uvedená vyššie je len orierrtačná pre stanovenie minimálnej
hranice ceny prenájmu.
2. Náklady účastníkov spojené s ťtčast'ou v priamom prenájme sa nepriznávajú.
3. V prípade. že sa o konkrétne ploch1, uchádza len jeden záulemca, tieto móžu byt' prenajaté
tomuto záujemcovi, ak akceptuje podmienky stanovené touto ponukou.
4. Prenajímateť si vyhradzuje prár o odmietnut' všetky prediožené cenové ponuky na prenájom
a ukončit'priamy prenájom ako neúspešný alebo ho zrušit'i bez udania dóvodu.
5. Mestská čast' upozorňuje záujemcovnapotrebu uskutočnit'obhliadkupredmetovprenájmu
pred podaním cenovej ponuk1,,

Predložené cenové ponuky budú komisionálne otvorené, pričom kritériom hodnotenia bude
podnikateťský zámer a ponúkaná cena v €lm2ltok,

V Košiciach dňa 27.06.2013

///-
t,/ :

MVD4.Anna Jenčová
starostka

Zverejnené dňa 28. 06.2013


