
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

na prenechanie nebytových priestorov do nájmu na prevádzkovanie školského bufetu

podľa § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisova v súlade s oddielom IV článok 8 Zásad o hospodárení s majetkom BBSK.

1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov organizácie: Gymnázium Mateja Hrebendu
Adresa organizácie: Hlavná 431,981 12 Hnúšťa
Zastúpená: PhDr. Margita Féderová, riaditeľka školy
IČO: 00160610
DIČ : 2021609601
Kontaktná osoba Anastázia Murinová
Telefón: 047/5422301
E-mail: gymhnusta@gmail.com
( ďalej len vyhlasovateľ)

2. Predmet verejnej súťaže
• Nebytový priestor v budove školy v suteréne Gymnázia Mateja Hrebendu, Hlavná

431,981 12 Hnúšťa
• Účel nájmu - prevádzkovanie školského bufetu s celkovou plochou 9,5 m2

• Doba nájmu: 10 mesiacov
• Minimálna výška nájomného za 1 mesiac 12,00 €
• Minimálne prevádzkové náklady za 1 mesiac 5,00 €

3. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži
Súťaž začína zverejnením na výveske v budove školy, na školskom webovom sídle,
a v regionálnej tlači.

4. Spôsob podávania súťažných návrhov
Navrhovatelia podávajú návrhy písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača s označením "Obchodná verejná súťaž - ŠKOLSKÝ
BUFET - neotvárať !"
Navrhovateľ uvedie svoje identifikačné údaje, overenú kópiu výpisu z obchodného registra
alebo osvedčenie o živnostenskom oprávnení, návrh ceny nájomného za nájom nehnuteľného
majetku a návrh ceny za prevádzkové náklady.
Škola nie je plátcom DPH.
Navrhovateľ stručne popíše spôsob prevádzkovania bufetu, predpokladané druhy
ponúkaného sortimentu.
Navrhovateľ je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami verejnej
obchodnej súťaže.
Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v súťaži.

5. Spôsob a miesto podávania súťažných návrhov
Zaslanie poštou alebo osobne do 19.11.2018 na adresu vyhlasovateľa. Rozhodujúci je dátum
poštovej pečiatky. Po podaní súťažné návrhy už nemôžu byt' menené ani doplňané.

6. Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenia ponúk



Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2018 v kancelárii riaditeľky
školy. Kritériom výberu je najvýhodnejší cenový návrh a pestrosť ponúkaného sortimentu ..
Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom.

7. Informácia o obhliadke priestorov
Informácie na telefónnom čísle 047/4522301 alebo osobne u hospodárky školy p. Anastázie
Murinovej.

8. Gymnázium Mateja Hrebendu si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž zrušiť alebo
všetky predložené návrhy odmietnuť

V Hnúšti 8.11.2018
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