Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž /OVS/
č. 20131120MKP01
Na prenájom reklamnej plochy na fasáde objektu Mestskej krytej plavárnev zmysle ust. § 663 a násl.
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa OVS:
Názov:

Mestská krytá plaváreň /MKP/

Adresa:

Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice

IČO:

42 319 374

DIČ:

2023660067

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice

Číslo účtu:

3091564955/0200

2. Podmienky súťaže:


Adresa na predkladanie návrhov: Mestská krytá plaváreň Košice, Protifašistických bojovníkov 4,
040 01 Košice alebo v podateľni MKP do 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu vrátane, od 8:00
do 14:00 hod. a v posledný deň do 12.00 hod. Rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie
dátum poštovej pečiatky. Obálka musí byť doručená na MKP cez podateľňu tak, aby jej prijatie
bolo zaevidované najneskôr dňa 05.12.2013 do 12.00 hod.



Lehota na oznámenie vybraného návrhu: je do 10 dní odo dňa zasadnutia výberovej komisie.

3. Predmetom OVS je prenájom reklamnej plochy na fasáde objektu Mestskej krytej plavárne na
rok 2014. Reklamná plocha je vyznačená v Prílohe č.1. Príloha obsahuje severný a západný pohľad
na budovu MKP. Červenou farbou je vyznačený priestor, kde je možné reklamu umiestniť. Priestor
na reklamu môže nájomca zaplniť podľa uváženia, avšak pred umiestnením reklamy si musí dať
písomne schváliť grafický návrh a jeho umiestnenie.
4. Informácie o súťažných podmienkach OVS je možné získať na adrese:
Mestská krytá plaváreň Košice, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice do 15 dní odo dňa
zverejnenia inzerátu, od 8:00 do 14:00. Informácie je možné získať aj na tel. č. 055/ 6222 316.
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5. Výberová komisia bude zasadať dňa 06.12.2013 o 9.00 hod. v kancelárii č. 21 na adrese
Mestskej krytej plavárne.
6. Návrhy treba predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a s
označením „OVS – Prenájom reklamnej plochy – NEOTVÁRAŤ !“ Návrhy treba predkladať v
termíne stanovenom v bode 1. Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
7.Predložený návrh musí obsahovať:


cenovú ponuku záujemcu minimálne vo výške 15 000 €bez DPH / rok,



návrh zmluvy o nájme plochy pre umiestnenie reklamy,



vizualizáciu reklamných plôch na fasáde MKP,



potvrdenie peňažného ústavu o prevedení zábezky na účet obstarávateľa.

8. Rozhodujúcim kritériom na výber najvýhodnejšieho návrhu je cena.
9. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.Zábezpeka je stanovená vo výške 1 500,- EUR (slovom:
tisícpäťsto EUR). Zábezpeku je možné poskytnúť zložením finančných prostriedkov uchádzačom
na účet vyhlasovateľa verejnej súťaže v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.


V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk
maximálne do 31.12.2013.



Zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa verejnej súťaže, ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk alebo počas plynutia lehoty viazanosti ponúk.



Údaje pre zloženie finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa verejnej súťaže:
Obstarávateľ: Mestská krytá plaváreň Košice
Banka: VUB, a.s.
Číslo účtu: 3091564955/0200,
VS: (prvých 6 čísielverejnej súťaže),
ŠS:IČO uchádzača.



Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte vyhlasovateľaobchodnej verejnej súťaže
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.



Ak finančné prostriedky nebudú pripísané na účte vyhlasovateľaobchodnej verejnej súťaže
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzač z obchodnej verejnej
súťaže vylúčený.
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Doba platnosti zábezpeky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
vyhlasovateľaobchodnej verejnej súťaže trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do
uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.



Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
-

vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36
ods. 5 a 6 zákona č. 25/2006 Z. z.,

-

vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vystaví banke prevodný príkaz na prevod
finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane
prislúchajúcich úrokov.



Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
-

zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia
zmluvy,

-

vyhlasovateľ verejnej súťaže vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných
prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich
úrokov.

10. Mestská krytá plaváreň Košicesi vyhradzuje právo meniť podmienky OVS, odmietnuť všetky
návrhy a ukončiť OVS ako neúspešnú, OVS zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku
OVS. Účastníci OVS môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy aj po uplynutí lehoty na
predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa OVS a v ním stanovenej lehote.
11. Ďalšie informácie o súťažných podmienkach ktoré je záujemca povinný splniť, je možné
získať na internetovej stránke Mestskej krytej plavárne – www.plavarenkosice.sk, alebo na tel. č.
055/ 6222 316.

V Košiciach dňa: 19.11.2013

Ing. Vladimír Hlivák
riaditeľ MKP
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