HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
v súvislosti s organizovaním akcie

Trhy 2019
vyhlasuje výberové konanie s formou výberu víťaza elektronickou aukciou
na prenájom stánkov s rôznymi druhmi sortimentu na Františkánskom námestí v Bratislave
na obdobie od 26.apríla 2019 do 17. októbra 2019.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. PODMIENKY
1. Písomná prihláška do výberového konania musí obsahovať:
1. presné označenie uchádzača,
a) ak ide o právnickú osobu : obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO,
označenie bankového spojenia, číslo telefónu, čitateľne uvedenú e-mailovú adresu
b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa : meno a priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo
živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, čitateľne uvedenú
e-mailovú adresu
c) fyzická osoba- slobodný umelec: meno a priezvisko, adresu miesta podnikania, oprávnenie podnikať
ako slobodný umelec, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, čitateľne uvedenú e-mailovú
adresu

2. predmet nájmu podľa počtu stánkov :
Druh sortimentu ĽUV

Počet stánkov

Výrobky z kovu.....................................................................................................2
Sviečky, výroba mydla, aromaterapia...................................................................2
Výrobky z keramiky, skla .....................................................................................3
Výrobky zo šúpolia, sena, slamy, dreva...............................................................1
Výrobky z textilu .................................................................................................3
Výrobky z polodrahokamov a šperky..................................................................2
Výrobky z kože ...................................................................................................2
Spolu stánkov :

15

Ponúkaný sortiment uvedený v prihláške bude obsahom nájomnej zmluvy a prípadné zmeny a doplnenia
nebudú akceptované. Uchádzač sa v zmluve zaviaže predávať 80 % sortimentu daného druhu.
3. ponuku sadzby nájomného v Eur/1deň:
Požadované minimálne nájomné vo výberovom konaní : 25,–Eur/deň
4. doklad o úhrade opcie vo výške 2.500,– Eur (ďalej iba „opcia“)
(číslo účtu (IBAN) : SK72 7500 0000 0000 2582 4903, variabilný symbol: 20198001, špecifický symbol: IČO
uchádzača)
5. fotodokumentácia ponúkaného tovaru

2. Písomné prihlášky do výberového konania treba zaslať na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie nájmov majetku
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1,
(poštou, alebo osobne do podateľne na prízemí budovy), a to v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené presné
označenie uchádzača (meno + IČO) a výrazné označenie heslom:

TRHY 2019
NEOTVÁRAŤ!
DRUH SORTIMENTU
II. ČASOVÝ PRIEBEH
1. Prihlášky treba doručiť v termíne do 18.03.2019 do 17.00 h
Prihláška môže byť doručená osobne do podateľne Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava, alebo zaslaná poštou s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania prihlášky
poštou sa za deň doručenia prihlášky považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
2. Kritéria vyhodnotenia ponúk (v papierovom kole):
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť prihlášku, ktorá nespĺňa požadovaný druh sortimentu. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo vyradiť prihlášky uchádzačov, ktorí majú nevysporiadané záväzky voči hlavnému mestu SR
Bratislavy.
3. Oznámenie o výsledku výberového konania
Uchádzač si v prihláške zvolí spôsob doručenia písomnej odpovede o výsledku výberového konania tak, že odpoveď
mu bude priamo zaslaná poštou alebo si ju vyzdvihne na pracovisku Služieb občanom :
 17.04.2019 budú odpovede v uzatvorenej obálke k dispozícii na pracovisku Služby občanom/Front Office, kde si
ich bude môcť každý uchádzač, ktorý si zvolil tento spôsob osobne prevziať a zároveň budú aj zasielané poštou
ostatným uchádzačom.
Výsledky vyhodnotenia výberového konania budú zverejnené v termíne do 17.04.2019 na internetovej stránke mesta
www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
III. FORMA VÝBERU VÍŤAZA
1.

Všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky výberového konania postupujú do fázy výberu uchádzača formou
elektronickej aukcie. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú oznámené uchádzačom e-mailom
v termíne do 29. 03. 2019.
2. Ak sa do výberového konania na istý druh sortimentu prihlási len jeden uchádzač, ktorý splní podmienky
súťaže, výber elektronickou aukciou na tento druh sortimentu sa nekoná.
3. Uchádzač si do výberového konania môže podať len jednu písomnú prihlášku na jeden druh sortimentu.
V prípade ak si podá viac prihlášok bude akceptovaná prihláška, ktorá bude vyhlasovateľovi doručená ako prvá
a opcie z ďalších prihlášok prepadajú v prospech vyhlasovateľa.
4. Elektronická aukcia sa uskutoční do 15 dní od uzávierky podávania prihlášok.
5. V prípade, že sa na predajný stánok neprihlási žiadny uchádzač, bude tento stánok zaradený
do druhého kola elektronickej aukcie, pričom pozvánka bude zaslaná všetkým neúspešným uchádzačom
v elektronickej aukcii bez ohľadu na druh sortimentu.
6. Po vyhlásení výsledkov elektronickej aukcie bude umiestnenie uchádzačov v jednotlivých stánkoch vykonané
formou individuálneho výberu zo strany uchádzačov, ktorí vyhrajú elektronickú aukciu pre daný druh sortimentu,
a to v poradí od najvyššej víťaznej ceny pre daný druh sortimentu. Uchádzač, ktorý sa nedostaví na individuálny
výber stánku akceptuje, že bude tento stánok pridelený organizátorom bez možnosti vrátenia opcie a prípadnej
výmeny stánku.
7. V prípade, ak účastník bude v elektronickej aukcii úspešný a odmietne podpísať nájomnú zmluvu, opcia
v sume 2 500,- Eur prepadá v prospech vyhlasovateľa.
8. Uchádzačom, ktorí nesplnia podmienky výberového konania, bude nimi uhradená opcia vrátená do 30.04.2019.
9. Uchádzačom, ktorí nebudú úspešní v elektronickej aukcii, bude opcia vrátená do 30.04.2019.
10. Úspešní uchádzači sú povinní zaplatiť 50 % ceny z vysúťaženého nájomného pred podpisom zmluvy o nájme
stánku. Do tejto sumy bude započítaná zaplatená opcia v sume 2 500,- Eur.
IV. ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. V jednej prihláške nesmie byť uvedených viac druhov sortimentu a ponúk. Predložené prihlášky nie je možné
meniť a dopĺňať a ani ich upravovať po uplynutí termínu určeného na ich doručenie. Prihlášky, ktorých obsah
nebude zodpovedať podmienkam výberového konania, alebo budú doručené po stanovenom termíne budú
odmietnuté a opcie z nich vyplývajúce prepadajú v prospech vyhlasovateľa.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto výberové konanie. O zrušení výberového konania budú
účastníci, ktorí podali prihlášky písomne vyrozumení. Zrušenie výberového konania bude uverejnené na úradnej
tabuli Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke www.bratislava.sk. V tomto prípade budú
už uhradené opcie vrátené všetkým záujemcom.
3. Tlačivo prihlášky bude k dispozícii na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk
a na pracovisku Služby občanom/Front Office na prízemí budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1.

4. Bližšie informácie týkajúce sa výberového konania budú k dispozícii na pracovisku Služby občanom/Front
Office a na tel. č. 02/59 356 637, 02/59356138, e-mail: onm@bratislava.sk.
5. Oznamujeme, že nejde o verejnú obchodnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka ani o verejnú súťaž
v zmysle Občianskeho zákonníka.
6. Súčasťou týchto podmienok je plán rozmiestnenia stánkov na Františkánskom námestí v Bratislave počas akcie
Trhy 2019.

V Bratislave 08.02.2019

v. r.
...................................................................

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

