BODVATEL S.R.O.,
ŠKOLSKÁ Č. 5, 045 01

SPOLOčNOstZAPíSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI

MOLDAVA NAD BODVOU
IČO: 36210269, DIČ: 2021601670,
IČ DPH: SK2021601670
OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I. ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č.12853/V

BodvaTei s.r.o., Školská č. S, Moldava nad Bodvou v zastúpení Valériou Vincovou - konateľkou spoločnosti
Oznamuje zámer prenajať nebytové priestory
(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)
a to
Nebytové priestory v objekte:
Penziónu Bodva. Školská č. 5. Moldava nad Bodvou
Číslo LV: 1533
Číslo parcely: 833/4
Súpisné číslo budovy: 346
Presný popis miesta a výmera:

miestnosti nachádzajúce sa na 2. poschodí ubytovacej časti a to:
8 miestností o ploche 18 m2/ na miestnosť t.j. spolu 144 m2
4 miestnosti o ploche 24 m2 / na miestnosť t.j. spolu 96 m2

Uvedené nebytové priestory, aj jednotlivo, spoločnosť ponúka na prenájom na dobu 1 roku s možnosťou
predlženia podnájomného pomeru vždyojeden rok. Minimálne mesačné nájomné vo výške 35,00 €/m'
/rok bez služieb, v ktorej čiastke je zohľadnená aj inflácia za r. 2016.
Za spoločné priestory o výmere 167 m' sa platí nájomné jednotne v celej budove 15 €/m'/rok. Plocha
spoločných

priestorov bude

vypočitaná

pomerom k prenajatej ploche nebytového priestoru.

Služby spojené s nájmom si hradi nájomca sám ako aj poplatok za komunálny odpad.
Lehota doručenia cenových ponúk: do 31.10.2017 do 14.00 hod.
Miesto doručenia ponúk: BodvaTei s.r.o., Školská č. 10, Inkubátorový dom, prízemie, kancelária č. 107,
045 01 Moldava nad Bodvou
Žiadosť s cenovou ponukou musí byť v zalepenej obálke označená odosielateľom a s označením "Cenová
ponuka NP22".
Ponuka uchádzača musí obsahovať: návrh cenovej ponuky, účel využitia predmetu nájmu, názov, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní u právnickej
osoby, u fyzickej osoby podníkateľa. Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu vakom boli poskytnuté
na vedenie evidencie.
Na oneskorené doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie a obhliadku predmetu prenájmu je možné uskutočniť po dohode
so správcom nebytových priestorov č. tel. 0911 285588 (p. Ločová Anita j.
Vybavuje: Valéria Vincová
e-mail: valeria.vincova@bodvateJ.sk
• 0905/413734
055/460 26 39 ~ 05S /460 26 39
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BodvaTei s.r.o. Moldava nad Bodvou neuhrádza záujemcovi náklady spojené s prípravou cenovej ponuky.
Záujemcovia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s prípravou cenovej ponuky.
Vyhlasovater zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

konateľka spoločnosti
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