VYHLÁSENIE VEREJNEJ SÚŤAŢE
v súlade s internými predpismi spoločnosti
___________________________________________________________________________
1. Vyhlasovateľ: TRANSPETROL, a.s.
Sídlo:
Šumavská 38, 821 08 Bratislava
IČO:
31341977
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Kontaktné osoby: PhDr. Róbert Danko
Telefón: +421 917 195671
E-mail: robert.danko@transpetrol.sk
3. Predmet verejnej súťaže:
Predmetom verejnej súťaţe je „Prevádzkovanie objektu rekreačného zariadenia Hotel
Adria“
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a poţadované zmluvné podmienky sú uvedené
v súťaţných podkladoch, ktoré budú uchádzačom poskytnuté elektronickou poštou na základe
písomnej ţiadosti na
e-mail adrese: robert.danko@transpetrol.sk
Lehota na vyţiadanie súťaţných podkladov uplynie dňa :21.06.2018, o 10-00 hod.
4. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Vzor kúpnej zmluvy a poţadované zmluvné podmienky sú súčasťou súťaţných podkladov.
5. Financovanie predmetu zmluvy:
Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov vyhlasovateľa.
6. Lehota, miesto a spôsob predkladania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú súťaţnú ponuku v písomnej forme v slovenskom jazyku
v uzatvorenej obálke označené heslom súťaţe:„Prevádzkovanie objektu rekreačného
zariadenia Hotel Adria“
Lehota na podávanie súťaţných ponúk uplyniedňa 01.08.2018o 10.00 hod. Súťaţné ponuky
moţno doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na adresu vyhlasovateľa TRANSPETROL,
a.s., Šumavská 38 , 821 08 Bratislava, pričom rozhodujúci je termín fyzického doručenia
návrhu, nie dátum poštovej pečiatky.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude moţné predloţený návrh zmeniť, ani odvolať.
Do súťaţe nebude moţné zahrnúť návrh, ktorý bude predloţený po určenej lehote.
7. Lehota na oznámenie výsledku verejnej súťaže.

Do31.12.2018
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie víťaznej ponuky predĺţiť.
8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Posúdené a hodnotené budú iba súťaţné ponuky navrhovateľov, ktorí splnili podmienky
účasti uvedené v súťaţných podkladoch a ich súťaţné ponuky boli predloţené podľa
poţiadaviek vyhlasovateľa. Otváranie obálok bude neverejné.
Vyhlasovateľ vyberie víťazný návrh na základe výsledkov e-aukcie.
9. Úhrada nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady, spojené s ich účasťou v tejto súťaţi.
Navrhovatelia v plnej miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaţi.
10. Ďalšie informácie:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaţe alebo súťaţ zrušiť.Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené návrhy a ukončiť verejnú súťaţ bez
výberu súťaţného návrhu. Návrh nemoţno odvolať uţ po jeho predloţení.
11. Miesto a lehota na poskytnutie súťažných podkladov:
O súťaţné podklady je moţnépoţiadať písomne alebo elektronicky na adrese:
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, e-mail uvedený v bode 2.

Ing. Ivan Krivosudský
generálny riaditeľ
TRANSPETROL, a.s.

