Zámer priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č.2/2014
Podmienky
Vyhlasovateľ: Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
1. Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 5 m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy
školy-komunikačná chodba budovy školy, stavba s.č.1984, postavená na parcele č.757/1
v k.ú. Liptovský Mikuláš, zapísaná na LV č.4619
2. Vhodný účel nájmu: umiestnenie občerstvovacieho automatu na nápoje.
3. Doba nájmu: 2 roky
4. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu 35,-€/m2/rok. Cena bola určená v súlade s ust.§
9a, ods.9, Zákona č.446/2001 Z.z. o majetku VÚC a v súlade s čl.28 ods.1, písm.b a ods.2
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení dodatku č.1 a 2.
5. Lehota na doručenie ponúk: do 5.11.2014,do 14.00 hod.
6. Ponuku doručiť: osobne alebo poštou.
Osobne: na sekretariát riaditeľky školy.
Poštou: na adresu vyhlasovateľa: Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš.
V obidvoch prípadoch musí byť ponuka v zalepenej obálke označenej heslom: „Priamy nájom majetku
č.1/2014 NEOTVÁRAŤ“.
7. Ponuka uchádzača: musí obsahovať minimálne meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby,
resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu, účel využívania
predmetu nájmu.
8. Obhliadka predmetu nájmu: dňa 29.10. 2014 od 9.00 hod do 10.00 hod.
9. Každý uchádzač má možnosť oboznámiť sa s dokladovými materiálmi, ktoré sa vzťahujú na
predmet nájmu priamym dotazom u kontaktnej osoby- Zuzana Majková, 044/5522497,
szslm@vuczilina.sk
10. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú hodnotiacu
komisiu. Komisia vyhodnotí ponuky, určí víťaza a poradie ostatných uchádzačov.
11. Vyhlasovateľ priameho nájmu môže uzavrieť nájomnú zmluvu v poradí s ďalším uchádzačom,
ktorý splnil podmienky nájmu, ak víťaz v lehote ním určenej nepristúpi k podpisu nájomnej
zmluvy, alebo oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy.
12. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne
odmietnuť všetky predložené ponuky.
13. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií vo veci
priameho nájmu.
14. Zámer priameho nájmu je zverejnený:
- Na internetovej stránke ŽSK a na úradnej tabuli ŽSK
- Na internetovej stránke vyhlasovateľa a úradnej tabuli vyhlasovateľa -Strednej
zdravotníckej školy Lipt. Mikuláš
- V regionálnej tlači MY Liptov 21.10.2014
V Lipt. Mikuláši 16.10.2014
PhDr. Janka Profantová
riaditeľka školy

