OBEC BIEL
Obecný úrad, Hlavná 48, 076 41 Biel

V Ý Z V A č.2/2019
na predkladanie cenových ponúk
na prenájom pozemku v KÚ Biel

V súlade s §9a ods.1písm. a), ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov a s §
281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku:

1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Tel.č.
e-mail:

Obec Biel
Hlavná 48, 07641 Biel
00331317
Bc. Ladislav Jurčák
Bc .Ladislav Jurčák
0905774895, 056/6351732
ocubiel@gmail.com

2. Typ zmluvy:
Zmluva o nájme podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 504/2003
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene
niektorých zákonov.
3. Lokalita pozemku: Obec Biel, Katastrálne územie Biel:
Pozemok:
- parcela registra E-KN č.1504/3, trvalý trávny porast ( C-KN 1189, orná pôda) o výmere 27 553 m2
evidované na LV č.784 v katastrálnom území Biel
4. Doba nájmu: od 1.03.2019 do 31.12.2023
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Cenovú ponuku žiadame predložiť na jeden rok na 1 m2.
6. Variantné riešenie: Nie je umožnené.
7.

Spracovanie a predloženie ponuky:
a. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR
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7.1 Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude vyhlasovateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
a) Uchádzač môže predložiť jednu ponuku
b) Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale v lehote na predkladanie
ponúk uvedenej v bode 9 písm. a)
7.2 Obal ponuky musí obsahovať:
- adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy
- názov a sídlo uchádzača
-heslo: Nájom na ornú pôdu
-upozornenie: Súťaž, neotvárať!
7.3 Ponuka uchádzača nebude zaradená do vyhodnotenia, ak:
- ponuková cena nebude vyjadrená v zložení podľa bodu 7. písm. a) tejto výzvy
8. Minimálna cena ročného nájmu na rok/m2: 0,01 eur/m2 t.j.100 eur/ha
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 25.2.2019 do 12:00 hod.
b) doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy
c) ponuky zaslané po termíne uvedeného v bode 9 písm. a) tejto výzvy nebudú predmetom skúmania
v rámci prieskumu trhu pre účel výberu zmluvného partnera.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najvyššia cena
11. Informácie pre uchádzačov
Vyhlasovateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže alebo
súťaž zrušiť. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. Výsledok
z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom do 5 dní odo dňa
predkladania cenových ponúk.
V Bieli, 7.2.2019
Bc. Ladislav Jurčák
starosta obce
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