Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 a následne Obchodného zákonníka v súlade s uznesením
MsZ č. 104/2018 zo dňa 25.09.2018
a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy
na vybudovanie
a prevádzkovanie Mestského informačného a komerčného systému (ďalej aj ako MIKS) na
stĺpoch verejného osvetlenia, umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta, na území
mesta Rimavská Sobota

Vyhlasovateľ:
Úradný názov:
Sídlo:
Mesto:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
e-mail:
adresa internetovej stránky:
číslo telefónu:

Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova č. 9
Rimavská Sobota
Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Ing. Eva Muráriková, Ing. Katarína Eliášová, Tibor Barto
eva.murarikova@rimavskasobota.sk
katarina.eliasova@rimavskasobota.sk
www.rimavskasobota.sk
0903 284 359, 047/56 046 113
0903 284 353, 047/56 046 26
0905 492 718, 047/56 310 71

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom OVS je vybudovanie a prevádzkovanie Mestského informačného a komerčného
systému (ďalej aj ako MIKS) na stĺpoch verejného osvetlenia, umiestnených na pozemkoch vo
vlastníctve mesta, na území mesta Rimavská Sobota v správe Technických služieb mesta
Rimavská Sobota.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
• Výhradný exkluzívny prenájom všetkých stĺpov verejného osvetlenia pre umiestňovanie
reklamných stavieb do 1,2 m² v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
•
Uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v oblasti reklamy.
• Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že nemá žiadne nedoplatky voči mestu, daňovému
úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni.
• Predloženie referencií minimálne troch klientov, pre ktorých zabezpečuje informačné
systémy – prevádzkovanie a prenájmy navigačných reklamných propagačných tabúľ
v celkovom objeme 20 000,- € bez DPH ročne.
• Uchádzač predloží cenovú ponuku v minimálnej požadovanej výške prenájmu 7 000,- €/rok
bez ohľadu na počet umiestnených informačných tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia.
• Nájomca je povinný pravidelne aktualizovať zoznam umiestených tabúľ, je povinný nové
tabule umiestňovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. stavebný zákon.
•
Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú.

•

Obchodná verejná súťaž začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta a zverejnením v dvojtýždenníku
Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap.
Doba zverejnenia: od 19.12.2018 do 31.01.2019.

•

•

•
•
•
•

v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
Uchádzač predloží písomnú ponuku
viditeľne označenej heslom „OVS Mestský informačný a komerčný systém Neotvárať“ spolu s prílohami.
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky voči
mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti, resp. ak ich má
uvedie výšku záväzku, veriteľa a stručné odôvodnenie záväzku.
Všetky dokumenty zašle na adresu:
Mesto Rimavská Sobota, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota.
Lehota na podávanie návrhov končí dňom 31.01.2019 o 16.00 hod.. Pri ponukách
zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale fyzická prítomnosť zásielky.
Po uplynutí lehoty nebude možné predložený návrh prijať, zmeniť a ani
odvolať.
Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 10 dní od termínu ukončenia
obchodnej verejnej súťaže, podľa vopred stanovených kritérií komisiou menovanou
primátorom mesta.
V prípade nejasností je možné sa informovať priamo na MsÚ - oddelenie
majetkové č. dverí 24 a na Odbore rozvoja mesta č. dverí 46.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287, ods. 2
zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení) o čom bez zbytočného
dokladu upovedomí všetkých uchádzačov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž, resp. meniť podmienky
súťaže (§ 283 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení).

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže:
1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže:
19.12.2018
2. Ukončenie obchodnej verejnej súťaže:
31.01.2019
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 08.02.2019

V Rimavskej Sobote, dňa 17.12.2018

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
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