
Mestská často Košice - I{ad jazeronr
Polr-rdníková7,a4a 12l(ošice, tCO:00 691 038

Zastúpená: Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka

vytrrIasuje

Obchodnú r,erejnú sút'až (ďalej v texte len ..OVS") podťa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a)

zákona SNR č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskoršich právnych predpisor,, a podl'a

ustanovení § 281 anasl. zákona č. 513/1991, Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších
právnych predpisov, o najvhodnejší nár,rh srnerujúci k uzavretiu zmluvy o prenájme Časti

oplctenia (rekreačrrá lokalita lazero, venčovisko a ihrisko pre psov Rovníková ulica) pre
umiestnenie informačných zariadeni (banneror,- tabúl' a pod.) na obdobie od 16.01"2017

do 31.í.2.2017 formou výberu za týchto podmienok:

1. Identifikácia vyhlasovatel'a OVS - Prenajímatel'
Názov: Mestská čast' Košice - Nad jazerom
štatutárny orgán: Ing. Mgr, Lenka Kovačevičová, starostka
sídlo: Poludníková7,}4} 12 Košice
tČo: 00 691 038
DiČ: 2a21186871
perlažrrý ústav/barrkové spojerrie: VÚB" a.s.

číslo účtu: SK7002000200360014928512

predmet ovs:
Prednretom obclrodnej verejnej sút'aže je:

a) prerrájorrr oploterria rekreačrrej lokalit), Jazero - prírodné plážové kúpalisko,
katastrálrre územie Jazero, kde výlučným vlastníkom je Mestská čast'

Košice -Nad .1azercm,

b) prenájom oplotenia verrčoviska a ilrriska pre psov Rovníková ulica, kde výlučným
vlastníkom je Mestská čast' Košice - Nad jazerom.

Zodpovedná osoba rryhlasovatel'a OVS určená pre s§k s navrhovatel'mi:
Mello a priezvisko: Ing. Gabriela Derfiňáková
Čís] o teleťónu: 05 5/3 0 27 7 30, 05 5 13077 7 3 I

E -m ai l : galrri e l a . d e r"fi nak o v a ír3j az,eroko s i ce, s k

4. OVS začína dňom uverejnerria súťažnej výzvy na úradnej tabuli Mestskej časti

Košice - Nad jazerom a na internetovej stránke Mestskej časti Košice - Nad jazerom
wwr.lrj azeroko sice. sk a o známením,u, regi onálnej tlači,

5. Pokyny pre navrhovatel'ov na lypracovanie sút'ažného návrhu OVS, sút'ažné
podmienky a požadované náIežitosti sút'ažného návrhu OVS na uzavretie zmluvy
o prenájme oplotenia:
r Navrhovateťom nesttrie by' osoba, ktorá sa podiefa na príprave vyhláserria

obchodnej verejnej súí'aže, člen súťažnej komisie (ďalej v texte,,vylúčená osoba"),
ako i osoba blízkavylúčenej osobel,

1

J.



E

ř

Navrhovatel'onr móže byt' fyzícká osoba - staršia ako 18 rokov, spósobilá na

právne ťrkorry (za rovrrakých podrnienok platí aj píe cudzielro štátrreho

príslušníka).
Navrlrovatel om móže byť fyzická osoba - podnikatel', alebo právnická osoba.

Navrlrovatel' musí mat' splnené všetky daňol,é a iné povinnosti voČi

vylrlasovatel'ot i, daňor,é a odvodor,é povinnosti voči príslušnému daňovému

úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotrrýln poisťovniam.
panuka musí obsaltovut' :

5.1 .Identifikačné údaje vyhlasovatel'a, meno a priezvisko starostky, oznaČenie

bankovélio spojenia.
5.2.identifikačrré údaje navrhovatel a

a) ak ide o §zickú osobu: meno a priezvisko- rodné priezvisko. adresu trvalého

pcbl,tu. rodné číslo. označerrie bankového spojenia- z ktorého bude poukázaná

cena 7a prenájorn. číslo teiefónu, e-mail (za rovnakých podmienok platí aj Pre
cudzielro štátneho príslušníka),

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikatel'a: meno a priezvisko, rodné priezvisko.

adresu miesta podnikarria, číslo živnostenského oprávnenia, ICO, oznaČenie

bankovéiro spojerria, z ktorého bude poukázaná cena za prerrájom, číslo telefónu,

e-mail,
c) ak ide o právrrickú osobu: obclrodné meno, fileno a priezvisko štatutára, adresu

sídla. IČO. označenie bankového spojenia. z ktorélro bude poukázaná cena za

prenájom, číslo telefónu, e-mail.
5.3.Navrlrovatelia, ktorí sú právnickými osobami, sú povitrrrí predloŽiť spolu

so sút'ažnýrn návrhom výpis z obchodného registra, alebo irrý doklad
preukazujúci právnu subj ektivitu uclrádzača.

5.4.Navrlrovatelia, ktorí sú fyzickýnri osobarrri - podnikateťrni. sú povinní predloŽiť

so sút'ažným návrhom výpis živnostenského oprávnenia.
5.5. Predmet OVS.
5.6. Obsah informačného zariadenia
5.7.Cenor,ú ponuku v Eur/m'lmesiac pre:

a) prenájom opioterria v rekreačne_i lokalite Jazero (bod 2 a)

. minirrrálna cena za prenájom oplotenia čirrí 13,00 Eur/m2lmesiac
b) prenájom venčoviska a ilrriska pre psov Rovníková ulica (bod 2 b)

n minimáina cena za prenájom oplotenia činí 13,00 Eur/m2lmesiac

5.8,Čestné vylrláserrie navrlrovateťa, že nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6

a 7 zákona č, 138i1991 Zb. o majetku obcí r, zneni neskorŠÍch právnych

predpisov,
5.9, Čestné r,yhláserrie, že voči navrhovatel'ovi nie je vedené koŇurzné konanie, nie

je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nernu zan-rietnutý návrh na vylrlásenie

konkurzu pre nedostatok majetku,
5,10. Čestng 1,yhlásenie navrlrovateťa, že nemá voči Mestskej časti KoŠice - Nad

j azerom žiadne závázky,
5.11. Súhlas navrhovatefa so spracovaním osobných údajov v zmysle §11 zákona

ě. l22Dal3 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnyc}r predpisov v rozsahu, v akom boli
poskytnuté na vedenie evidencie,

5,1Ž. Čestné vyhlásenie navrhovatel'a o splnení všetkých daňových povinností podťa

zákona č. 59512003 Z. z, o dani z príjmov v znení neskorŠÍch právnych

predpisov, ak ide o navrhovateťa, ktorý $,konáva podnikatel,skú činnosť,



5.13. Čestné vylrlásenie navrhovatel'a o totrr, že nemá nedoplatky tra poistnonr
na verejnorn zdravotnonr poisterrí, nedoplatky na sankciách a nedoplatky
z ročného vyúčtovania poistného na verejnom zdravotnom poistení podl a zákoria
č, 58012004 Z. z. o zdravotnom poisteni a o ztnene a doplneni zákona
č, 9512002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5.14. Čestné vyhlásenie navrhovatel'a o tom, že nemá rredoplatky na nemocenskom
poistení a na dóclrodkovorn poistení,

5.15. Predložený návrlr nie je možné odvolat' po uplynutí lehoty urČerrej

na predkladanie súťažných návrhov.
5.16. Každý navrhovatei'- účastník súťaže rrróže podat'iba jeden návrh na uzavretie

zmluyy za dané obdobie. Nál,rh podarrý za dané obdobie neskór tým istým
navrhovatel'om _ účastníkom sút'aže ruší jelro predchádzajúce. podarré návrhy.
Predložený nár,rh za dané obdobie nie je možné menit' a doplňat' po uplynutí
leiroty určenej rra predkladarrie sút'ažných návrhov.

5.17. Nár,rhy, ktorých obsah nebude zodpovedat' podrnienkam súí'ažq alebo budú
doručené po termíne stanovenot"tt yg l,yhlásení sút'aže, budú odmietnuté,

6. Ďalšie podmienky:
6.1.Cena prenájmu bude stanovená prenajínratel'onr po zhodnotení predloženého

návrlru. Mirrinrálna cena za prenájorn uvedená vyššie je len orientačná
pre stanovenie minirnálnej lrrarrice ceny prenájmu.

6.2.Y prípade, že sa o konkrétny predrrret OVS uclrádza lerr jeden navrhovatel' -
záujemca, tento móže bť prenajatý tonru navrhovateťovi záujemcovi,
ak akceptuje podmierrky stanovené touto sút'ažou.

6.3.Vyhlasovateť si vylrradzuje prárzo odmietnuť aj všetky predložené ponuky
na prenájom, sút'až zrušiť. menit' podmienky sút'aže, ukončit' súťaž ako
neúspešriú alebo predÍžit' leliotu na vy}iodrrotenie sút'ažných návrhov.

6.4.Vyhlasovatel upozorňuje navrlrol,atelov - záujemcov na možnosť uskutočnit'
obhliadku ponúkanýclr oploterrí pred podaním ponuky. Kontakt pre tetmín
obhliadky oplotení: Odde]enie finančné a správy majetku 05513027730,
05513027731.

7. Miesto a lehota predkladania ponúk:
7,1. Ponuku do verejnej obchodnej sút'aže na prenájom oplotenia (RL Jazero;

venčovisko s ihriskom pre psov Rovníková ulica) predkladá navrlrovateť -
záujemca písomnou fornrou v slovenskom jazyku v zalepenej obálke označenej
heslom: ,,Obchodná l,erejná sút'až - prenájom oplotenia RL Jazero -
NEOTVÁRAŤ!", alebo ,,Obchodná verejná sút'až - prenájom oplotenia
Rovníková - NEOTVÁRAŤ!", a to osobne alebo poštou na adresu:

Mestská čast' Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, a40 12 KoŠice.
Súťažné návrhy musia byt'podpísané navrhovateťom, v prípade právnickej
osoby jej štatutárnym orgánonr. Uzatvorený obal musí obsahovať aj meno
a kontaktnú adresu navrhovatel'a, a to pre prípad vrátenia neotvoreného
sút'ažnélro návrhu doručeného po lehote na predkladanie súťažných návrhov.
Navrhovatel' móže do OVS predložit' len jeden súťažný návrh na dané obdobie.

7,2. Lehota na predloženie cenových ponúk je starroverrá nasledovne: najneskór
do 16.11,2017. Doručené súťažné návrlry musia byť zaevidované v podatel'ni
miestneho úradu Mestskej časti Košice - Nad jazercm s označením hodiny
doruěenia a dátumon dolučenia, a to do 10:00 hod.

7.3. Cenová ponuka bude vypracovaná v eurách, Na cenové ponuky vypracované



v iných nrenách nebude vyhlasovatel' prilrliadať. V prípade, že navrhovateť -
záujenrca nie je piatcom DPH. osobittle na túto skuločnost' vyhlasovatel'a
upozorní.

7.4. Vylilasovatel uchováva sút'ažné nár,rhy v neporušenom stave aŽ do termínu

zasadnutia sút'ažnej komisie, pričom rrrená/obchodné mená navrhovatel'ov nesmú

by,t' zverejnené.

8. Rozsah pripustných zmien
8.1.Navrlrovatel'móže svoj predložený sút'ažrrý návrlr meniť alebo doplriat'

v danom týždni len v lehote na predkladanie sút,ažných návrhov.

8.2.Navrlrol,atel' móže opravit' chybu, ktorá vzrrikla pri rlyhotovovaní súťažrrélro

návrhu len r, lehote na predkladanie sút'ažnýcir návrhov v danom týždni.

9. Použi§ jazylr v O\zS
9.1.Celý sút'ažný návr}r predložerrý do OVS nrusí b_vt'spracovaný v slovenskom

jazyku.

10. Vyhodnotenie ponúk OVS:
10.1 . Vyhodnotenie cenovýclr ponúk: 1 x l, týždni v piatok, a to v prípade doruČenia

cenovej ponuky v danonr týždni. Otváranie obálok je neverejné.
10.2. Sút'ažnýnávrlr doručerrý r,danom týždni po lehote (tj.vpiatokpo 10:00 hod)

sa presúva ako súťažrrý návrlr do nasledujúceho budúceho týždňa.
10,3. Otváranie sút'ažných návrhov sa uskutočňuje na začiatku zasadnutia sút'aŽnej

komisie.
10.4. Predseda komisie skontroluje rreporušenost' obalov, oznámi celkový poČet

predložených sút'ažných návrhov. očísluje ich a v poradí, v akom boli predloŽené.

iclr otvorí. Sút'ažrré rrávrhy sa otvárajú postupne a r,šetky ich Časti sa oznaČia

príslušnýrrr poradovýrrr číslorn.
10.j. Komisia vylúči súťažný návrh, ktorý nespÍňa scl"rl,álené súťažné podmienky.

10.6. Komisia vylrodrrocuje iba súťažné návrhy, ktoré splnili podmienky uvedené

vyhlasol,ateťom v sút'ažných podmierrkach. V prípade, ak komisia zisti pri

vylrodrrocovaní nejasnosti. nedostatk.v, ktoré nemenia obsalr súťažného

nár,rhu, vyzve navrhorratel'a na spresnenie, resp. doplnenie návrhu.
10.7. Koml5ia yyhodnotí sút'ažné návrhy na zák|ade hodnotenia jednotlivých členov

komisie a určí poradie úspešnosti sút'ažných návrlror,.

10.8, Ponuky, ktoré nebudú spiňať náležitosti v zmysle hore uvedených bodov 5 a 6,

budú z OVS vyradené,
10.9. Kritériom lrodnotenia bude obsah informačného zaiadenia a ponúkaná cena v

Eur/mzlmesiac, na základe ktorého sa určí poradie navrhovatel'ov OVS,
10.10. Výsledok sút'aže bude jej účastníkom oznámený písomne do l0 kalendárnych

dní po vyhodnotení výberu.
10.1l, Vyhlasovatel' súťaže 5i 1,yhradzuje prár,o kedykolvek do prijatia návrhu

a podpisu zmluvy o prenájme nehnutel'nosti zrušiť túto OVS i bez udania

dóvodu. O zrušení sút'aže budú navrhovatelia - účastníci sút'aže, ktorí pcldali

návrhy, písomne vyrozumení, Zrušenie sút'aže bude uverejnené na úradnej tabuli
Mestske.j časti Košice - Nad jazerom a na internetovej stránke Mestskej Časti

Košice - Nad jazerorn wwrv,_jazerokosice.sk.
10,12. Vyhlasovatel' súťaže si vyhradzuje právo odmietnut' aj všetky predloŽené

návrhy. Odnrietnutie predloženýclr návrhov odošle vyhlasovateť sút'aŽe

navrhovatel'om - účastníkom sút'aže do 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS,



10.i3. Vyhlasovatel' súťaže si vylrradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti
sút'ažnélro rrávrlru z lrl'adiska vylrláserrých požiadaviek vyradit' súťažný trár,rh
z OVS.

10.14. Vyhlasovateť sút'aže neuhrádza navrlrovateťom - účastníkom súťaže náklady
spojené s iclr účast'ou v tejto OVS a navrhovatelia - účastníci súťaže v plnej
miere zrrášajťr všetky náklady s ich účasťou v sút'aži.

1 1. {Jzatvorenie zmluvy:
1 1 .1 , S úspešným navrhovatel'ont záujemcom (prípadne navrhovatel'mi

záujemcami, ktorí splnili podrnienkv OVS) bude po v1,lrodnotení uzatvorená
nájornná zm]uva na dobu určitú.

V Košiciach dria: 21.12.2016

V
Ing. Mgr. Lenka XoroarwiřoVá

starostka

,"::.' {

Zverejnené: lf , /i l;/ť

'Blízkou osobouje v zmysle ustanovenia §l16 zákona č.4011964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskoršícli právnych
predpisov príbuzný 1, priamom rade, súrodenec a manžel: inó osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za

osoby sebe navzájom bIízke, ak by u.imu, ktorú utrpelajedna z nich, druhá dóvodne pociťovala ako vlastnú ujnru.
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