VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Prenájom reštauračných priestorov v areáli zimného štadióna“

Prenajímateľ:
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
IČO: 34 140 590
Poštová adresa: Námestie slobody 10
PSČ: 909 01
Mesto/obec: Skalica
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: SMM, s.r.o., sídlo spoločnosti Nám. slobody 11, dom kultúry
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Bránecký
Telefón: 034 – 664 8336
E-mail: konatel@smmskalica.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese a kontaktnom mieste.
Ponuky budú doručené na adresu a kontaktné miesto prenajímateľa.
1. Názov predmetu výberového konania: Prenájom reštauračných priestorov.
2. Miesto a popis ponúkaných priestorov :
Miesto: Zimný štadión Skalica, severovýchodná strana od parkoviska a parku na ul.
Dr. Clementisa.
Rozloha: Priestor na prenájom má rozlohu cca 245 m2
Dispozičné riešenie:
- objekt má samostatný nezávislý vstup
- objekt je jednopodlažný s bezbariérovým vstupom
- v objekte sa nachádzajú nasledovné priestory:
- sociálne zariadenia
- vstupný vestibul
- hlavná miestnosť
- dva samostatné priestory pre hostí
- kuchynka
- sklady
Napojenie na energie:
- elektrická energia
- pitná voda
3. Stručný technický popis:
- ponúkané priestory boli naposledy rekonštruované pred desiatimi rokmi.
- priestor je ponúkaný bez vnútorného vybavenia a zariadení, ktoré sú vlastníctvom
súčasného nájomcu
- budúci nájomca môže rokovať so súčasným nájomcom o odkúpení zariadení a vybavenia
priestorov. Prenajímateľ si vyhradzuje právo do týchto rokovaní nezasahovať

- vykurovanie je zabezpečované rekuperačnými elektrickými zariadeniami
- objekt je v kontakte s hlavnou halou zimného štadióna prostredníctvom okien
4. Nájomné:
- nájomné bude predmetom ponuky žiadateľa
- minimálne nájomné je stanovené prenajímateľom vo výške 33,20 € / m2 / rok bez DPH
- celková výška nájmu bude vypočítaná po prevzatí priestorov a presnom zameraní, pričom
na výpočet ročného nájomného bude použitá ponuka žiadateľa
- nájom sa bude fakturovať mesačne
- dodávku energií bude zmluvne zabezpečovať prenajímateľ a nájomcovi ho bude
fakturovať mesačne zálohovo a na konci roka vyúčtovávať podľa skutočnej spotreby.
Jednotkové ceny jednotlivých energií budú totožné s nákupnými cenami od príslušných
dodávateľov
- k nájomnému sa bude účtovať DPH podľa aktuálnej platnej legislatívy
.
5. Doba nájmu a výpovedná lehota:
- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu päť rokov s možnosťou prednostného
predĺženia na ďalších päť rokov
- prenajímateľ a nájomca uzatvoria dodatok k prípadnému predĺženiu nájmu najneskôr
jeden rok pred skončením zmluvy
- v prípade hrubého porušenia zmluvných podmienok môže ktorákoľvek zo zmluvných
strán od zmluvy odstúpiť okamžite
6.Podmienky účasti, obsah ponuky
- prenajímateľ požaduje v prenajatých priestoroch poskytovať:
o reštauračné a pohostinské služby
o počas hokejovej sezóny poskytovať vyššie uvedené služby v čase konania
hokejových zápasov všetkých kategórií. (Rozpis zápasov poskytne
prenajímateľ)
o v prenajatých priestoroch je zakázané prevádzkovať akékoľvek hracie
a výherné automaty, prevádzkovať hazardné hry a podobné aktivity. Pri
porušení tejto podmienky má prenajímateľ právo okamžite odstúpiť od
uzatvorenej zmluvy
- ponuka musí obsahovať:
o doklady o oprávnení žiadateľa poskytovať požadované služby
o ponuku služieb a činností, ktoré chce žiadateľ v prenajatých priestoroch
poskytovať
o predpokladanú prevádzkovú dobu
o cenu nájmu vyjadrenú v € za m2 / rok bez DPH
o v prípade plánovaného vykonania rekonštrukcie prenajatého priestoru
predloží žiadateľ svoj projektový zámer aj s predpokladanou výškou
investícií
o predpokladané investičné náklady môžu byť predmetom vzájomného
započítania voči nájomnému maximálne do výšky 50 % nájomného
o referencie

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Pri vyhodnocovaní ponúk budú posudzované nasledovné kritériá:
.
1. ponúkaná cena nájmu vyjadrená v € za m2 / rok
2. sortiment ponúkaných služieb ( čapované nápoje, teplé nápoje, studené jedla, teplé
jedlá a pod. )
3. prevádzková doba
4. plánované investície
Spôsob uplatnenia kritérií na hodnotenie ponúk:
Kritérium č. 1 – hodnotí sa predložená cena bez DPH. Pri hodnotení podľa tohto kritéria sa
10 bodov pridelí najvyššej ponúkanej cene. Každá ďalšia ponuka bude mať počet bodov
ponížený o jeden. Pri rovnakej cene bude počet bodov rovnaký.
Kritérium č. 2 – hodnotí sa šírka sortimentu ponúkaných služieb. Za každú službu budú
pridelený bod.
Kritérium č. 3 – hodnotí sa počet prevádzkových hodín za týždeň. Pri hodnotení podľa tohto
kritéria sa 10 bodov pridelí ponuke s najvyšším súčtom otváracích hodín za týždeň, pričom
prevádzkové hodiny od 22.00 do 08.00 sa nezapočítavajú. Každá ďalšia ponuka bude mať
počet bodov ponížený o jeden. Pri rovnakom súčte prevádzkových hodín bude počet bodov
rovnaký.
Kritérium č. 4 – hodnotí sa výška plánovaných investícií. Pri hodnotení podľa tohto kritéria
sa 10 bodov pridelí najvyššiemu ponúkanému investičnému zámeru. Každá ďalšia ponuka
bude mať počet bodov ponížený o jeden. Pri rovnakej výške investície bude počet bodov
rovnaký.
Za ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku bude uznaná ponuka s najvyšším počtom
bodov.
8. Lehota na predkladanie žiadostí uplynie: 30. 11. 2017 do 1300 hod..
Ponuky musia byť doručené elektronickou poštou resp. poštou v zalepenej obálke s popisom:
„Výberové konanie“
„Prenájom reštauračných priestorov v areáli zimného štadióna“
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou alebo elektronicky pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: SMM, s.r.o., sídlo spoločnosti Nám.
slobody 11, dom kultúry, Slovenská republika , resp. konatel@smmskalica.sk . V prípade
zasielania poštou je rozhodujúci termín doručenia do sídla spoločnosti. Prenajímateľ nenesie
zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). To
znamená, že v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne
doručená prenajímateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

9. Podmienky vyhodnotenia ponúk
9.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia.
9.2 Prenajímateľ oznámi prijatie ponuky najneskôr dňa 15. 12. 2017 a v tomto termíne
zároveň upovedomí neúspešných žiadateľov o tom, že v tomto výberovom konaní
neuspeli.
10. Ďalšie informácie
10.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.03.2018.
10.2 Prenajímateľ si vyhradzuje právo na uzatvorenie zmluvy s víťazom výberového
konania do 31. 3. 2018
10.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči prenajímateľovi
10.3 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek výberového konania a
vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 6. tejto výzvy.
10.4 Obhliadku priestorov je potrebné dohodnúť písomne, alebo osobne v sídle spoločnosti
prenajímateľa .

V Skalici, 26. 10. 2017

Ing. Ľudovít Bránecký, v.r.
riaditeľ spoločnosti

