Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. , Nám. 1 mája 4, 903 01 Senec
uverejňuje svoj zámer prenajať

vodné bicykle na Slnečných jazerách Senec (sever- juh) v počte 20 ks + čln 1 ks.
Minimálna cena nájmu je 6 500,- € + DPH s okamžitou splatnosťou platby pri podpise
zmluvy, ktorá bude podpísaná do 3 dní od vyhodnotenia súťaže. Úspešný uchádzač bude
informovaný o výsledku súťaže nasledujúci deň, t.j. 23.3.2021 mailom a telefonicky.
Termín zaslania cenovej ponuky je do 22.3.2021 do 12,00 hod.
Návrh na prenájom musí obsahovať:
1. cenovú ponuku
2. účel nájmu
3. doklad (originál alebo overenú kópiu) o oprávnení podnikať nie staršiu ako 1 mesiac,
4. kópiu preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A,B.
Nájomná zmluva bude uzavretá na LTS (podľa dohody) na dobu určitú od 01. 07. - 15. 09. 2021,
nájomca bude povinný vykonať opravy a údržbu vodných bicyklov na svoje náklady. Taktiež
dopravu predmetu nájmu na miesto prevádzky. Nájomca je povinný po podpise zmluvy zabezpečiť
všetky náležité povolenia (Dopravný úrad, MSÚ ...) potrebné k prevádzkovaniu.
Návrhy musia byť doručené prostredníctvom e-mailu ( scr@slnecnejazera.eu ) alebo osobne do
kancelárie SCR Senec sro, Námestie 1.mája 4, 903 01 Senec, v zalepenej obálke s označením
„Ponuka na nájom vodných bicyklov a člnu (juh – sever) na Slnečných jazerách –
NEOTVÁRAŤ“, v lehote do 22.3.2021 - 12:00 hod.
Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady znáša navrhovateľ. Záujemcovia si
môžu dohodnúť termín obhliadky na telefónnom čísle 02/45923324.
SCR Senec s.r.o. si vyhradzuje právo ktorúkoľvek ponuku odmietnuť. Pri vyhodnocovaní ponúk
bude rozhodujúcim kritériom výška ponúkaného nájomného. V prípade, že víťazný uchádzač
nepodpíše nájomnú zmluvu do 3 dní od uzavretia ponukového konania, má sa zato, že jeho ponuka
bola odmietnutá. V takomto prípade je možné zmluvu uzatvoriť s ďalším účastníkom ponukového
konania podľa poradia určeného výškou ponúknutého nájomného.
V Senci, dňa 5.3.2021

PODPIS
Bc. Marek Šmihel
riaditeľ

