Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.,
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, IČO 47327286
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenájom plaveckých dráh v objekte Petržalskej
plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 Bratislava.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú sprístupnené:
- na web stránke spoločnosti www.petrzalka.sk/plavaren
- na www.petrzalka.sk/prenajom-a-predaj-majetku
- vo vstupných priestoroch Petržalskej plavárne

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do
Petržalskej plavárne, v termíne do 20.08.2020, do 14,00 hod. počas otváracích hodín
Petržalskej plavárne, v zalepenej obálke s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž
– Prenájom plaveckých dráh v objekte Petržalskej plavárne - neotvárať!“ s uvedením
adresy Petržalskej plavárne, adresy uchádzača a telefónneho čísla, za týchto súťažných
podmienok.
Bližšie informácie na adrese plavaren@petrzalka.sk prípadne na tel. č. 02/593 000 87.

Ing. Matúš Hrádela
konateľ

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.,
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, IČO 47327286
Podmienky
Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., Kutlíkova 17, 85212 Bratislava
v zastúpení konateľa Ing. Matúš Hrádela
vyhlasuje
v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov,
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na prenájom plaveckých dráh podľa popisu v prílohe podmienok
súťaže
za týchto súťažných podmienok:
I.

Predmet súťaže

Prenájom plaveckých dráh podľa popisu v prílohe súťažných podmienok
nachádzajúcich sa v objekte Petržalskej plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 Bratislava.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
v zastúpení: Ing. Matúš Hrádela – konateľ
IČO: 47 327 286

II. Podmienky účasti uchádzača vo verejnej obchodnej súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť súkromné osoby, fyzické osoby - živnostníci a právnické osoby.
Každý účastník súťaže pri podaní návrhu predloží vyhlasovateľovi do súťaže:
1. fyzická osoba - podnikateľ:
- výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace)
2. právnická osoba
- výpis z obchodného alebo iného registra vedeného orgánom štátnej alebo verejnej
správy (nie starší ako tri mesiace)
3. písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov
počas verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil vyššie uvedené
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné
alebo nepravdivé.

III.

Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania
Súťažný návrh záujemcu musí obsahovať:
a) ponuku výšky ceny za prenájom dráhy podľa popisu (viď príloha)
b) doklady uvedené v bode II. Podmienky účasti uchádzača vo verejnej
obchodnej súťaži

Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do
Petržalskej plavárne, najneskôr do 20.08.2020 do 14,00 hod. počas otváracích hodín
Petržalskej plavárne, v zalepenej obálke s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž
– Prenájom plaveckých dráh v objekte Petržalskej plavárne - neotvárať!“ s uvedením
adresy Petržalskej plavárne, adresy uchádzača a telefónneho čísla.
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 21.08.2020 o 11,00 hod.
Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu
otvárania obálok s ponukami ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom
podania. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v
týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným
podmienkam. Takéto návrhy budú odmietnuté.
IV.
1.
2.

3.

Ďalšie podmienky vyhlasovateľa
Náklady spojené s účasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí účastník sám.
V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy o prenájme
s vyhlasovateľom súťaže, resp. v určenom termíne nepodpíše zmluvu o prenájme,
vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení
právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí.
Pri využívaní prenajatej plaveckej dráhy nájomca nesie zodpovednosť za bezpečnosť
osôb nachádzajúcich sa v bazéne a zodpovedá za prípadne spôsobené škody

4.
5.

6.
7.
8.

a dodržiavanie návštevného poriadku plavárne, zodpovednosť bude rovnako upravená
v znení zmluvy o nájme.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na podávanie návrhov.
V prípade, že ponuku predloží súkromná osoba, pred prípadným podpisom zmluvy
o nájme umožní overiť súlad údajov uvedených v zmluve s údajmi v občianskom
preukaze.
Uchádzač vo svojej ponuke vyznačí ponúknutú cenu „bez DPH“. Prenajímateľ v súlade
s platnou legislatívou k cene aplikuje sadzbu DPH.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť
vyhlásenú súťaž (§ 287 ods. 2, Obch. zák.) a to aj bez uvedenia dôvodu odmietnutia.
V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

V. Termíny obhliadky objektu
Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s poverenou osobou
vyhlasovateľa Mgr. Editou Širillovou č. tel. 02/593 000 85. Bližšie informácie na
plavaren@petrzalka.sk.
VI. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť jediné kritérium:
- najvyššiu cenu za prenájom dráhy podľa popisu v jednotlivých termínoch.
Poradie uchádzačov určuje ponúknutá - najvyššia cena za prenájom dráhy podľa popisu.
VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie zmluvy o nájme
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 28.08.2020 na internetovej stránke
www.petrzalka.sk/plavaren a vo vstupných priestoroch Petržalskej plavárne. Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže bude oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 15 dní od
vyhodnotenia súťaže. S uchádzačom, ktorý podal víťazný návrh, bude uzavretá zmluva o
prenájme najneskôr k 11.09.2020.

Ing. Matúš Hrádela
konateľ

Príloha
súťažných podmienok
Popis plaveckých dráh a termínov na prenájom
Na prenájom sú ponúkané plavecké dráhy v plaveckom bazéne Petržalskej plavárne.
Súbežne je možné prenajať maximálne 3 dráhy. Záujemcovia uvedú konkrétne hodinové
intervaly v jednotlivé dni, o ktoré majú záujem, s cenou bez DPH pre konkrétny hodinový
interval, poprípade počet dráh, o ktorý majú záujem v danom termíne.
Rozsah ponúkaných termínov:
Deň

8:009:00

9:0010:00

Termín prenájmu
10:00- 11:00- 12:0011:00
12:00
13:00

6:007:00

7:008:00

Sobota

----

----

----

----

Nedeľa

----

----

----

----

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

V pracovné dni je možné prenajať dráhy od začiatku otváracích hodín plavárne o 6:00,
t.j. prvý možný interval je od 6:00 do 7:00. Plavecké dráhy je možné v pracovné dni prenajímať
najneskôr do 17:00, t.j. posledný možný termín v danom dni je 16:00-17:00. Cez víkendy
a sviatky je možné prenajať dráhy najskôr od 8:00 a najneskôr do 10:00.

