MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
_________________________________________________________________________
Podmienky
Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánkov na predaj občerstvenia na Vianočných
trhoch pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od
01.12.2017 do 20.12.2017
riaditeľ Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
vyhlasuje
v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava, podľa
§ 9a ods. 1 písm. a ods. 9 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným do jej správy hlavným mestom SR Bratislavou

obchodnú verejnú súťaž
na prenájom stánkov na predaj občerstvenia na Vianočných trhoch pre príležitostný
trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 01.12.2017 do 20.12.2017

1.Prenajímateľ/vyhlasovateľ :
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Čapajevova 6
851 01 Bratislava
v zastúpení riaditeľa : Ing. Martin F ü z e k
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, pobočka Bratislava
Číslo účtu : 1800839001/5600
IČO : 00 492 485
(ďalej len MP VPS)
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Stánky na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov o výmere 6 m2/1 stánok
3. Lokalita umiestnenia stánkov :
Verejné priestranstvo na Námestí Republiky

4. Účel nájmu stánkov :
Predaj hotových a varených jedál charakteristických pre vianočné obdobie
5. Doba nájmu stánkov : od 01.12.2017 (piatok) – do 20.12.2017 (streda) – celkovo 20 dní
6. Minimálna výška nájomného stánku : 40,00 €/1 deň
7. Splatnosť nájomného : jednorazová platba v deň podpisu nájomnej zmluvy
8. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov :
Súťažné podklady, t.j. záväznú prihlášku je možné získať od 04.10.2017 na internetovej
stránke www.mpvps.sk,www.petrzalka.sk, alebo osobne na MP VPS Petržalka, Čapajevova
ul. č. 6, Bratislava, vždy v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 13.00 hod.
9. Podmienky účasti v súťaži :
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby a občianske
združenia.
Každý účastník súťaže predloží pri podávaní návrhu vyhlasovateľovi :
9.1. fyzická osoba – živnostník : výpis zo živnostenského registra (nie starší ako jeden mesiac, číslo telefónu a e-mail,
právnická osoba : výpis z Obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac), číslo tel.
a e-mail.
9.2.Písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov počas
obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
9.3. Čestné prehlásenie, že nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu, daňovému úradu,
sociálnej poisťovni a voči žiadnej zo zdravotných poisťovní..
9.4.Uchádzači súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 300,00 €, a to v hotovosti v pokladni Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka alebo na účet MP VPS Petržalka, vedený v Prima banke
Slovensko, pobočka Bratislava, číslo účtu : 1800839001/5600. Kópiu potvrdenia o zaplatení zábezpeky sú uchádzači povinní predložiť k súťažnému návrhu.
V prípade, ak uchádzač uspeje v súťaži a nepristúpi k podpisu nájomnej zmluvy, prepadne ním vložená zábezpeka v prospech MP VPS.
Finančná zábezpeka vo výške 300,00 € bude neúspešným uchádzačom do 5 dní
od podpisu poslednej nájomnej zmluvy vrátená.

10. Obsah súťažného návrhu :
Súťažný návrh musí obsahovať :
10.1. záväznú prihlášku, ktorá musí byť čitateľne vyplnená a zároveň musí obsahovať
čitateľne uvedenú e-mailovú adresu, telefónne číslo a číslo účtu,
10.2. ponuku výšky nájomného za stánok (minimálna cena je uvedená v bode 6.),
10.3. výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra, pričom v predmete
podnikania musí byť uvedená pohostinská činnosť, výroba hotových jedál,
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu
10.4. kópiu potvrdenia o zaplatení zábezpeky.

11. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov :
Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej prihlášky. Na súťažné návrhy
podané na inom tlačive nebude komisia prihliadať.
Uchádzači sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke na adresu :
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
alebo osobne na sekretariát riaditeľa MP VPS Petržalka v termíne do 14.11.2017 do
12.00 hod., s uvedením adresy odosielateľa a s výrazným označením :
„Obchodná verejná súťaž – Vianočné trhy 2017, občerstvenie – NEOTVÁRAŤ!“
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 14.11.2017 o 13.00 hod.
Súťažné návrhy predložených ponúk nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani
dopĺňať. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom
v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným
podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

12. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa
1. Náklady spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži si hradí účastník sám.
2. V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od prenájmu stánku s vyhlasovateľom súťaže,
resp. v určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení právoplatne predložených ponúk
umiestnil ako ďalší v poradí.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť
vyhlásenú súťaž (§§ 283 a 287 ods. 2 Obchodného zákonníka) a to aj bez uvedenia
dôvodu zamietnutia.
4. Úspešný uchádzač si môže na svoju firmu prenajať stánok s občerstvením v maximálpočte 3 ks.
5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
6. Úspešný uchádzač uhradí zálohu MP VPS Petržalka na účet číslo : 1800839001/5600
vedený v Prima banke Slovensko, pobočka Bratislava v sume 250,00 €, ktorá bude
použitá v prípade poškodenia prenajatého majetku na základe preberacieho protokolu,
neudržiavania čistoty, porušenia VZN platných na území mestskej časti a iných
predpisov. Zo zálohy vo výške 250,00 € bude uchádzačom odrátaná skutočne
spotrebovaná elektrická energia v prenajatom stánku.
V prípade, že stánok bude protokolárne odovzdaný do 20.12.2017 a nebudú porušené
vyššie uvedené podmienky a po odrátaní spotrebovanej elektrickej energie, bude
prípadný zostatok zo zálohy uchádzačom vrátený na ich účet po vystavení konečnej
faktúry zo ZSE.

13. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť kritériá :
- najvyššiu cenu za nájom stánku na vianočný tovar za 1 deň,
- rôznorodosť ponúkaných vianočných jedál a nápojov charakteristických pre vianočné
obdobie,
- administratívnu a vecnú kontrolu predloženého súťažného návrhu.
Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením kritérií.
Prijatý predložený návrh hodnotí každý člen komisie individuálne. Poradie uchádzačov
určuje ponúknutá najvyššia cena za nájom stánku na vianočný tovar za 1 deň, rôznorodosťou ponúkaných vianočných jedál a nápojov,charakteristických pre vianočné obdobie,
administratívna a vecná kontrola predloženého súťažného návrhu.

14. Vyhlásenie výsledkov súťaže a lehota na uzatvorenie nájomnej zmluvy
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 23.11.2017 na internetovej stránke
www.mpvps.sk., www.petrzalka,sk. a na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava - Petržalka.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže bez zbytočného odkladu písomne upovedomí
účastníkov, ktorí v súťaže neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
S účastníkmi, ktorí podali víťazné návrhy, budú uzatvorené nájomné zmluvy v lehote do
7 dní odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže.
Víťazní účastníci sú povinní požiadať o povolenie na ambulantný predaj, ktoré
vydáva predajcom mestská časť Bratislava - Petržalka. V záujme bezproblémového
spracovania povolenia je potrebné na mestskú časť doručiť nasledovné údaje a doklady:
-

fyzická osoba – meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, DIČ, tel. kontakt,
právnická osoba – obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, tel. kontakt,
sortiment predaja,
súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s predajom v stánku počas
konania hromadného podujatia – fotokópia,

-

záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice – fotokópia
tejto strany.

Ing. Martin F ü z e k
riaditeľ MP VPS Petržalka

