
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., 
Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“)

vyhlasuje
ponukové konanie na mieste

o najvhodnejší návrh na prenájom osvetlenej jednostrannej reklamnej plochy typu „Billboard“

Predmet ponukového konania na mieste:

1 ks reklamná jednostranná reklamná plocha typu „Billboard“  (billboard je  osvetlený) o rozmeroch
5,1 m x 2,4 m nachádzajúca sa  na objekte – výrobná hala súp. č. 7, na pozemku parc. č. 1404/11 v kat.

Území Nižná Úvrať (parcela registra „C“) na ulici Južné nábrežie č. 13 v Košiciach.
por. č.              reklamná plocha
plocha č. 1  5,1 m x 2,4 m

Poradie je určené v zmysle grafického vyobrazenia

    najnižšie podanie je vo výške  41,50 € / mesiac za osvetlenú jednostrannú reklamnú plochu
   
 najnižšie prihodenie na predmet prenájmu je vo výške o 1 € / mesiac.  
         *) uvedená cena v sebe zahŕňa dodávku elektrickej energie na osvetlenie reklamnej plochy

*) všetky ceny sú uvedené bez DPH

Záujemca je  povinný  v  termíne Ponukového konania  na mieste  predložiť  vyhlasovateľovi  plne grafický  návrh
využitia reklamnej plochy vo formáte A4,  vrátane uvedenia druhu materiálu, ktorý sa na reklamnú plochu použije.

Plocha  je  určená  ako  výlepová  plocha  slúžiaca  na  prezentáciu  činnosti,  výrobkov,  tovaru,  služieb,  podujatí
nájomcu (bližšia špecifikácia bude stanovená podľa grafického návrhu nájomcu).

Vyhlasovateľ  Ponukového konania  na mieste  si  vyhradzuje  právo neakceptovať  súťažnú ponuku,  ktorá  bude
obsahovať alebo zobrazovať politickú, resp. volebnú reklamu, alebo inak nevhodnú reklamu.

Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní  do 15.00 hod. správcu priestoru
Silvia Mikitová – 0908 991 916.

Záujemca ponukového konania na mieste:
Záujemcom ponukového  konania  na  mieste  je  právnická osoba,  fyzická  osoba -  podnikateľ  alebo nezisková
organizácia,  alebo  občianske  združenie,  ktorá  sa  zúčastní  ponukového  konania  na  mieste  v  súlade  s
požiadavkami špecifikovanými v podmienkach ponukového konania na mieste.

Podmienky ponukového konania na mieste:
Za  platne  predloženú  ponuku  sa  považuje  ponuka,  ktorú  záujemca  predloží  zástupcovi  BPMK  na  mieste
ponukového konania. Záujemca má možnosť okamžite a na mieste reagovať na ponuku iného záujemcu formou
predloženia novej ponuky vo výške minimálne najnižšieho prihodenia na predmet prenájmu.



Miesto a termín ponukového konania na mieste:
Ponukové konanie na mieste sa uskutoční v sídle BPMK na Južnom nábreží č. 13 v Košiciach, v zasadačke na
1. poschodí, a to:

každý pondelok v čase o 14:00 hod. 

(v  prípade,  ak  na  pondelok  pripadne deň pracovného  pokoja,  ponukové  konanie  sa  v  rovnakom čase a  na
rovnakom mieste uskutoční v najbližší pracovný deň)

Vyhodnotenie ponukového konania na mieste:
BPMK vyhlási výsledok ponukového konania na mieste okamihom ukončenia ponukového konania na mieste.
Oznámenie o výsledku sa nebude zasielať. S víťazom ponukového konania na mieste bude uzatvorená Zmluva o
nájme reklamnej plochy typu Billboard, a to do 15 dní od ukončenia ponukového konania. Víťaz ponukového
konania na mieste je povinný okamihom oznámenia o víťazstve vložiť do pokladne BPMK finančnú zábezpeku vo
výške 50,00 €,  v opačnom prípade nebude s víťazom uzatvorená Zmluva.

Vyhlasovateľ ponukového konania na mieste si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo
ponukové konanie na mieste zrušiť, a to aj jednotlivo pre konkrétnu ponuku, ako aj meniť uvedené podmienky
ponukového konania na mieste, a to až do okamihu ukončenia ponukového konania na mieste. 

Pre bližšie informácie o podmienkach a priebehu ponukového konania na mieste sa môžete obrátiť na: 
Mgr. Rastislav Farkaš, a to telefonicky na čísle: 055/78 71 307

Vzor  Zmluvy  o  nájme  reklamnej  plochy  typu  Billboard bude  záujemcom  dispozícii  k  nahliadnutiu  počas
ponukového konania na mieste.

V Košiciach, dňa 04.12.2018


