MESTSKÁ ČASŤ BRATISLÁVA-KÁRLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

v súvislosti' s organizovaním podujatia ,,Majáles?
vyhlasu.je
výberové konanie

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv
o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta)
počas Majálesu dňa 18. mája 2019
za nasledovných podmienok:
1. VyhlasovateP /prenajímatel'/
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

v zastúpení starostky: Dany Čahojovej
IČO: OÓ603520

2. Kontaktná osoba vyhlasovatel'a:
Meno: Monika Smutná, 0940 634119

Kontakt: monika.smutna@karlovaves.sk
3.

Lokalita: Park SNP, Líščie údolie (vid' príloha č. l- Mapka lokality)

4. Predmet

Predmetom výberového konania je prenájom predajných miest
na pozemkoch parc. č. 2399, 216, 2398/9 a 2399/9 v k.ú. Karlova Ves (vid' príloha č. 1mapka lokality).
5.

Účelom nájmu je umiestnenie predajného zariadenia - stánku pre ponuku sortimentu:

6. SEKTOR A: Predajné miesta č. l-23 na pozemku parc.č.216,
každé ovýmere 3 m x 2 m určené najmá pre predai rýchleho občerstvenia.
S možnost'ou napojenia k elektrickému rozvodu.
Minimálna výška nájomného predstavuje sumu 100 ,- Eur/miesto.
7. SEKTOR B: Predajné miesta č. 24-74 na pozemku parc.č.2398/9,
každé o výmere 3 m x 2 m určené pre predai potravinárskeho baleného tovaru
a nápoiov a nepotravinárskeho tovaru, doplnkový sortiment.
Bez možnosti napojenia k elektrickému rozvodu.
Minimálna výška nájomného predstavuje sumu 30 ,- Eur/miesto.
8. Doba nájmu:
Nájomné zmluvy budú s úspešnými záujemcami uzavreté iia dobu určitú a to na l deň:
18. máj 2019.
9. Termín obhliadky
Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční v termíne: 04.04.2019 v čase od 12:30 do 13:30
hodiny, záujemcovia sa stretnú o 12:30 h v Centre služieb občanom.
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10. Spósob podávania prihlášok

Záujemcovia sú povinní doručit' písomné prihlášky do výberového konania v zalepenej
obálke s uvedením identi4kačných údajov na adresu Miestny úrad Bratislava-Karlova
Ves, Námestie sv. Františkm 8, 842 62 Bratislava alebo osobne do podatel'ne miestneho
úradu s označením:

.Stánky - Maiáles 2019- ŇEOTVÁRAŤ?
Tlačivo priNášky je možné získat' na internetovej stránke www.karlovaves.sk, sekcia
Uradná tabura, čast' ,,Dóležité oznamy" alebo v Centre služieb občanom na Miestnom
úrade Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
v úradných hodinách. Prihlášky je možné podat' len na tlačive, ktoré je prílohou týchto
podmienok. Na iné návrhy sa nebude prihliadat'.
1l. Lehota na podávanie prihlášok:
Prihlášky je možné podávat' v termíne do 15.04.20l9 do 17:00 hod.

Pri prihláškach doručených poštou je rozhodujúci dátum ich prijatia vpodatel'ni
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Prihlášky nemóžu navrhovatelia

po podaní nijako menit', -dopÍňat' ani upravovat'. Do sút'aže nemožno zaradit' prihlášky,
ktoré boli predložené po terrníne určenom vtýchto sút'ažných podmienkach, ani
prihlášky, ktorých obsah nezodpovedá sút'ažným podmienkaín.
12. Kritériá hodnotenia prihlášok:
a. Ponúkaná výška nájomného
b. Sortiment ponúkaných výrobkov.
Obe kritériá budú posudzované komplexne, vo vzájomných súvislostiach.
Výška ponúkaného nájomného - váha kritéria 40 %.
Ponúkaný sortiment - váha kritéria 60 %.
13. Vyhlásenie výsledkov sút'aže, lehota na uzatvorenie zmlúv
Verejné otváranie obálok s prihláškami sa uskutoční: dňa 17.04.20l9 v Centre služieb
občanom. Zasadnutie komisie pre vyhodnotenie prihlášok je neverejné.
Oznámenie o výsledku výberového konania bude zverejnené najnesk6r dňa 24.04.20l9 na
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ana internetovej stránke
www.karlovaves.sk. Záujemcovia, ktorí podali vít'azné prihlášky na konkrétne predajné
miesta budú o výsledku upovedomení písomne, prípadne telefonicky a najneskór dňa
07.05.20l9, po uhradení navrhovaného náiomného, s nimi bude uzatvorená nájomná
zmluva.

14. Ostatné podmienky - dóležité upozornenia:
*

*

*

*

Čestné prehlásenie musí byt' podpísané záujemcom alebo osobami oprávnenými konat'
za záujemcu.
Podaním prihlášky nevzniká nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme pozemku
na umiestnenie predajného stánku.
V prípade ak záujemca má finančné závázky voči vyhlasovatel'ovi a v prípade, ak mu
boli v predchádzajúcich obdobiach opakovane ukladané pokuty, Komisia pre Majáles
2019 má právo tohto záujemcu vyradit' z výberového konania na nájom pozemkov
pod predajné stánky.
Komisia pre Majáles 2019 na základe doručených prihlášok po posúdení váhových
kritérií určí poradie úspešných záujemcov v danej zóne pri určenom dmhu sortimentu.
Po vyhlásení výsledkov bude umiestnenie záujemcov v jednotlivých stánkoch
vykonané formou individuálneho výberu pri podpise nájomnej zmluvy zo strany
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úspešných záujemcov pre daný druh sortimentu, a to v poradí určenom Komisiou pre
Majáles 2019. Záujemca, ktorý sa nedostaví na podpis zmluvy akceptuje, že stánok
bude ponúknutý d'alším záujemcom, ktorí splnili podmienky výberového konania, no
neboli v 1. kole výberového konania úspešní.
Uspešný záujemca musí pri podpise nájomnej zmluvy preukázat' zaplatenie
ponúknutého nájomného na účet vyhlasovatera/prenajímatel'a. Nájomné rm5že
uhradit' úspešný uchádzač aj vhotovosti alebo platobnou kartou pred podpisom
zmluvy priamo v Centre služieb občanom.
Vyhlasovater si vyhradzuje právo výberové konanie kedykorvek do uzavretia
nájomných zmlúv zrušit' a neuzatvorit' nájomnú zmluvu so žiadnym záujemcom.
Vyhlasovater oznamuje, že nejde o obchodnú verejnú sút'až v zmysle Obchodného
zákonníka ani o verejnú sút'až v zmysle Občianskeho zákonnfka.
Vyhlasovatel' si vymadzuje právo kedykorvek bez uvedenia dóvodu zrušit' toto
výberové konanie. O zrušení budú záujemcovia, ktorí podali prihlášky, informovaní
písomne. Zrušenie bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti BratislavaKarlova Ves pri vchode do budovy miestneho úradu na Námestf sv. Františka 8
v Bratislave a na internetovej stránke www.karlovaves.sk.
Vyhlasovater si vyhradzuje právo odmietnut' všetky predložené prihlášky.
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti prihlášky z hl'adiska
požiadaviek vyhlasovatel'a uvedených vsút'ažných podkladoch vyradit' prihlášku
z výberového procesu.

*

*

*

*

*
*

*

*

*

Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účast'ou vo výberovom
konaní, prihlášky vrátane pííloh nebudú záujemcom vrátené.
V sektore B, bez možnosti pripojenia na elektrickú energiu, nie je povolené používat'
vlastný dieslový agregát bez predchádzajúceho súhlasu prenajímatel'a.
Pre účely zásobovania predajných stánkov je umožnený vjazd motorových vozidiel do

areálu parku SNP v Lfščom údolí len vo vymedzených časoch a s povolením MČ
Bratislava-Karlova Ves.
*

Vyhlasovater si vyhradzuje právo zmluvne zaviazat' úspešných záujemcov na splnenie
d'alších podmienok nájmu súvisiacich najmá s nakladaním s odpadom, recykláciou
a starostlivost'ou o verejný poriadok a bezpečnost'.

*

Záujemca bude zmluvne zaviazaný počas podujatia zbierat' pre vyhlasovatera údaje
o počte ním vydaných plastových pohárov a to osobitne pre 3dcl poháre a 5dcl poháre.
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Dana Čahojová

V Bratislave dňa ,!!- ? (7,'i- ,eOť '7
Prílohy:
Tlačivo prihlášky
Mapka

Čestné vyhlásenie
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