
19.10.2022

V súlade s pravidlami pre postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na 
dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb podľa vnútornej smernice        

č. 2/2011 verejného obstarávateľa pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou obce Kysak, boli 
preskúmané cenové relácie a vyhodnotené ponuky na:

Oznámenie výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.

Oznámenie zámeru na prenájom majetku obce obchodnou verejnou súťažou

Vyhlásená dňa

Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

VÝZVU č. 156 2022/

zasadnutie komisie dňa :07.11.2022 v kancelárií starostu o 17:00

1. Opis predmetu výzvy:

zámer prenajať svoj majetok na základe obchodnej verejnej súťaže - priestor v budove domu č.p. 147 
vo vlastníctve obce Kysak, zapísanej na Katastrálnom úrade Košice – okolie  na LV č. 649, parcelné 
číslo 1/4, register KN-C,  za týchto podmienok: 

1.	 priestory na prenájom:
	   a. kancelárske priestory 124,1 m2
	   b. ostatné priestory 17,5 m2
	   c. priľahlý ohradený pozemok 120 m2
2.	 nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov 
3.	 trojmesačná výpovedná lehota
4.	 účel využitia - obchodné, nevýrobné priestory

Minimálna celková cena prenájmu bez energií a služieb je 3 000 €/rok  (obce nie je platca DPH)
 
Lehota na predloženie ponúk do 03.11.2022 do 12:00

Nie bežne dostupnádostupnosť:

2. Spôsob oznámenia / oslovené firmy: 

3. Prijaté ponuky: 

5. Záver:

Výberová komisia doporučuje prijať jedinú ponuku na prenájom majetku obce obchodnou verejnou 
súťažou, od záujemcu: LORZDRAV s.r.o., Rázusova 37, 04001, Košice za ročnú cenu za prenájom za 
všetky priestory  3.050 €

4. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyvesené na úradnej tabuli obce, na web stránke obce

Pod.čísloUchádzač Datum Materiál Práce SpoluP.číslo 0
2427LORZDRAV s.r.o., Rázusova 37, 04001, Košice 03.11.2022 3 050,00 €1.

Pod.číslo Popis a vyhodnotenieP.číslo 0
2427 ponuka podaná v termíne, obálku otvorila výberová komisia, ponuka obsahuje všetky náležitosti podľa výzvy1.

  Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obceoznámi sa:

0
LORZDRAV s.r.o., Rázusova 37, 04001, Košice1.


