
stredná odbomá škola drevárska
Zastip ená riaditeťom školy Ing. Pavlom Laššákom

Zv olen, Lučenecká c,esta 2193 l 17
vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
lďalej íbasiťažl

podťa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
na prenájom vofných priestorov v budove školských dielní

1/ Predmet sút'aže :
Právo nauzavretie nájomnej zmlur,y na prenájom nebytových priestorov naprizemi
a v suteréne o výmere 76,I m2 v budove Škobkeho internátu pri SOŠ drevárskej Zvolenna
ul. Lučenecká cesta 2I93lI7, v katastrálnom území Zvolen-Móťová, list vlastníctva č. 662,
číslo parcely 1 135, súpisné číslo 8873.

2/ Náiomné:
Minimálne nájomné j e 50,-€l m2 ltok.

sl Účet náimu :__
Učelom nájmu je prenájom priestoru pre ambulanciu lekára.

4/ Poba, náiFu :

Nájomná zmltxabude uzatvorená od 01.1I.2020 na dobu 5 rokov vrátane.

5/ Pod.mienky sútoaže :
i. Učastníkom súťaže lďalej len účastníW m6že byt'právnická osoba, alebo fyzická

osoba podnikateť.
2. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, lďorý zžroveň bude spíriať podmienky

súťaže, bude tento účastník víťazom súťaže.
3. Ak sa do súťaže prihlásia minimálne ďvajaúčastníci, ktorí ztíroveň budú spíňať

pod,mienky suťaže,víťazom bude ten účastník, ktorý ponúkne najvyššie nájomné,
4. SOŠ drevárska upovedomí účastníkov súťaže o vYsieáku vyhodnot-enia predložených

ponúk do dvoch dní od zasadnutia hodnotiacej komisie.
5. Yíťaz súťaže získa právo nauzavretie nájomnej zmluvy.
6. Yiťaz súťažeje povinný uzatvoriť nájomnú zmlur,u najneskór do 10 dní od jej

ob držania o d prenaj ím ateí a.

6/ Čas a miesto pr_edkladania cenovÝch ponúlr:
Ponuka v zmysle predmetu súťaže sa doručuje so sprievodným listom osobne, alebo poštou
tak, aby bola najneskór dňa 31.08,2020 do 12,00 hod. doručená a riadne zaevidovaná
na sekretariate SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta2l93ll7 , 960 01 Zvolen.
Ponuka musí byt'v uzatvorenom obale, na obale s uvedením obchodného, mena a sídla
ucltádzačas označením O b c h o d n á v e r ej n á siťaž- ambulancia - NEOTVÁRaŤ

1. Povinné náležitosti cenovej ponuky:
a/ presné označenie účastníka
b/ Výška nájomného zarok
cl Dátum a podpis oprávnenej osoby

2. Do súťaže móže účastník predložiť iba jednu ponuku a to v zmysle týchto súťažných



podmienok.
Ponuky bude posud zovať komisia dňa 3 1 .08 .2020 od 1 2,3 0 hod.
Zo suťaže sa vylúčia :

- ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk t. j. po 12 hod.
31.08.2020.Kďždú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, prenaj ímateť vráti neotvorenú uchádzaěovi.

- ponuky, ktoré nebudú spírať podmienky pre účasť v súťaži,
Účastník sa stane viťazom súťaže ažnazžlklade rozhodnutia riaditeťa školy.

7l Zrušenie sút'aže :

-

SOS drevarska si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky síťaže zmeniť, súťaž zrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené návrhy,

Ďalšie informácie o súťaži poskýne Ing. Pavel Klimo, č.tel.: 0905621348

Vo Zvolene,07.08.2020 §tredná odborná ůtolr drrrórrkl

riaditel'školy
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