PONUKOVÉ KONANIE NA PREDAJ BYTU

Mesto Piešťany zastúpené Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o. vyhlasuje ponukové konanie
na predaj:
1-izbového bytu č. 17 nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu na ul. A.
Trajan 4830/13 v Piešťanoch
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo veľkosti 38/4323
spoluvlastnícky podiel k pozemku, parc. reg. C, parc. č. 10115, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 732 m2 vo veľkosti 38/4323 zapísaného v LV č. 8253 pre obec
a k. ú. Piešťany

-

Byt č. 17 pozostáva z 1 obytnej miestnosti:
izba s výmerou 17,89 m2
Príslušenstvom bytu je:
kuchyňa s výmerou 7,06 m2
predsieň s výmerou 7,88 m2
kúpeľňa s výmerou 3,10 m2
WC s výmerou 1,02 m2
pivnica s výmerou 1,33 m2
Celková výmera podlahovej plochy bytu spolu s príslušenstvom je 38,28 m2

Podmienky predaja
-

-

východisková kúpna cena je 37 900 €
kúpna cena v celej výške bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy spolu so správnym
poplatkom za návrh na vklad vlastníckeho práva (66 €)
každý záujemca je povinný pred podaním ponuky, najneskôr do 19.03.2018
do 10.00 hod. zložiť zábezpeku vo výške 3 790 € na účet vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s. číslo účtu SK8609000000005071340136 (za deň zloženia zábezpeky sa
považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet)
neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená na nimi stanovený účet najneskôr do
31.03.2018
víťazovi ponukového konania sa zábezpeka nevráti, ak odstúpi od prevodu bytu
z dôvodu výlučne na jeho strane

3. Ponuka musí obsahovať
-

identifikáciu záujemcu:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace),
ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom
- fyzická osoba – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia
- fyzická osoba podnikateľ - výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri
mesiace)

-

záväzný návrh cenovej ponuky (numericky i slovne)
doklad na preukázanie zloženej zábezpeky
číslo účtu, na ktorý treba vrátiť zábezpeku
súhlas záujemcu so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním
a uzavretím zmluvy o prevode bytu (zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov)
čestné vyhlásenie v súlade s § 9a ods. (5) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (tlačivá sú k dispozícii v Klientskom centre MsÚ Piešťany)
telefonický kontakt
každý záujemca môže podať iba jednu ponuku

4. Kritérium hodnotenia ponuky
-

kúpna cena

Víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

5. Ostatné informácie pre záujemcov:
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke označenej heslom
,,BYT-PONUKA-NEOTVÁRAŤ!“
do sídla Bytového podniku Piešťany, s.r.o., Školská 19, Piešťany do 19.03.2018 (vrátane)
do 10.00 hod.
Termín obhliadky bytu je možné si dohodnúť telefonicky, kedykoľvek počas úradných hodín
Bytového podniku Piešťany, s.r.o., so zamestnankyňou p. Ing. Zuzanou Golutzovou, tel.
kontakt 0903 203 013, pričom obhliadka bytu sa uskutoční v nasledovných dňoch:
16.02.2018 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
20.02.2018 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
23.02.2018 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Mesto Piešťany si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodno-verejnou
súťažou podľa Obchodného zákonníka.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Golutzová, tel. kontakt 0903 203 013
Piešťany 09.02.2018

Ing. Viliam Hubinský, CSc., v. r.
konateľ

