Obchodná spoločnosť Letisko Piešťany, a.s., so sídlom Žilinská cesta 597/81, Piešťany, IČO:
36 266 906 (ďalej len vyhlasovateľ) oznamuje, že

vyhlasuje verejné ponukové konanie
na predaj nehnuteľností v kat. úz. Piešťany zapísaných na LV č. 7527, a to: parc. č. 12202/83
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2698 m2, parc.č. 12202/84 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4921 m2 a stavby – sklad s.č. 596 na parc.č. 12202/83. Nehnuteľnosti – stavba na
parcele 12202/83 a parcely 12202/83 a 12202/84 sú popísané a ocenené v znaleckom posudku
č.149/2014 znalca Ing. Roberta Golutza
Podrobnosti o predávaných nehnuteľnostiach, najmä o ťarchách viaznucich na predmete
predaja, poskytne účastníkom ponukového konania výkonný riaditeľ spoločnosti Letisko
Piešťany a.s. Ing. František Varga (kontaktné údaje: tel.č. 0903 714924, mail:
frantisek.varga@airport-piestany.sk).
Verejné ponukové konanie sa začína dňom uverejnenia v tlači a na webovej stránke
spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. (www.airport-piestany.sk) a končí dňa 30.01.2015 o 12.00
hod.
1. V ponukovom konaní musia účastníci – záujemcovia predložiť ponuku na celok
ponúkaných nehnuteľností, a to za minimálnu kúpnu cenu 744 000,-- € bez DPH.
2. Účastník – záujemca ponukového konania je povinný najneskôr posledný deň ponukového
konania do 12.00 hod. doručiť obálku so svojou ponukou, ktorá bude označená „Verejné
ponukové konanie Letisko Piešťany, a.s. – neotvárať“. Obálka musí byť doručená do sídla
spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany. V prípade
osobného doručenia do kancelárie sekretariátu výkonného riaditeľa spoločnosti. Na obálky
doručené po tomto termíne sa neprihliada.
V zalepenej obálke záujemca predloží:
a) návrh kúpnej ceny za celok ponúkaných nehnuteľností
b) doklad preukazujúci totožnosť:
- u fyzickej osoby - neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu alebo overenú fotokópiu
aktuálneho výpisu živnostenského oprávnenia nie staršieho ako 30 dní (IČO)
- u právnickej osoby - aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní (IČO)
c) doklad preukazujúci schopnosť uhradiť celú kúpnu cenu v termíne do 30 dní po ukončení
ponukového konania (výpis z účtu záujemcu, alebo garanciu banky o pripravenosti
poskytnutia úveru).
3. Vyhlasovateľ ponukového konania pre účely vyhodnotenia ponúk ustanoví komisiu, ktorá
otvorí a vyhodnotí doručené ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača bude
výška ponúknutej kúpnej ceny a jej splatnosť.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- meniť uverejnené podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť
- odmietnuť všetky návrhy a ukončiť ponukové konanie ako neúspešné
-

v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah návrhu, vyzvať navrhovateľov na
ich doplnenie.

5. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľom ustanovená komisia v lehote
siedmych dní od ukončenia ponukového konania. Neúspešným záujemcom odmietnutie ich
ponuky oznámi písomne a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy.

V Piešťanoch, 28.10.2014
Ing. František Varga
výkonný riaditeľ
Letisko Piešťany, a.s.

