
Obec Varín 
Námestie sv. Floriána 1 

013 03 Varín 
IČO: 00321711  DIČ: 2020677637 

zastupuje Ing. Michal Cvacho – starosta obce 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

„Prenájom a prevádzkovanie Autokempingu Varín“ 

1. Identifikácia vyhlasovateľa: 
Názov organizácie   Obec Varín 

IČO:    00321711 

Sídlo organizácie :     Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín 

Internetová adresa:   www.varin.sk 

Kontaktné miesto:  Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín  

Kontaktné osoby:  Ing. Patrik Miho 

Telefón :   0911 704 775 

e-mail:    prednosta@varin.sk 

2. Obsah predmetu prenájmu: 
2.1. Predmetom prenájmu je prenájom a prevádzkovanie Autokempingu Varín podľa 

nasledovnej špecifikácie: 

2.1.1. Autokemping sa nachádza na území obce Varín, na pozemkoch, parcela C-KN č. 

1019/3, 1019/13, 1019/17, 1019/18, 1019/19, 1019/20, 1019/21, 1019/22, 1019/23, 

1019/24, 1019/25, 1019/26, 1019/27, 1019/28, 1019/29, 1019/30, 1019/31, 1019/32, 

1019/33, 1019/34, 1019/35, 1019/36, 1019/37, 1019/38, 1019/39, 1019/40, 1019/41, 

1019/42, 1019/43, 1019/44, 1019/45, 1019/46, 1019/47, 1019/48, 1019/49, 1019/50.  

2.1.2. Autokemping je vo vlastníctve obce Varín. 

2.1.3. Predmetom prenájmu je objekt autokempingu. 

2.1.4. Predpokladané obdobie prenájmu je 10 rokov, ak sa prenajímateľ s nájomcom 

nedohodnú inak. 

2.1.5. Obdobie prenájmu navrhne uchádzač o prenájom Autokempingu 

3. Podmienky prenájmu uchádzačov: 
3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet prenájmu v zmysle časti č. 2 tejto výzvy 

a kritérií v zmysle časti 5. 

3.2. Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení zabezpečovať službu, ktorá je predmetom 

zákazky.  (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného registra). 

3.3. Ponuka uchádzača musí obsahovať riadne vyplnenú a podpísanú ponuku podľa tejto 

výzvy. 

3.4. Vyhlasovateľ si v rámci prenájmu vyhradzuje právo na organizáciu vlastných podujatí 

v autokempingu v rozsahu max 3 dní za kalendárny rok. Toto využívanie nebude 

nájomca prenajímateľovi nijako spoplatňovať s výnimkou služieb a nákladov, ktoré mu 

s takýmto využívaním priamo vzniknú ( napr. vyvoz odpadu). 

4. Predkladanie ponuky: 

4.1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla 

vyhlasovateľa. 

4.2. Uchádzač  vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

4.2.1. adresu vyhlasovateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy, 

mailto:prednosta@varin.sk


4.2.2. adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 

4.2.3. označenie „ neotvárať“,  

4.2.4. označenie heslom súťaže: „VK-Autokamping“. 

5. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

5.1. Kritérium: najvyšší celkový počet bodov. 

5.2. Špecifikácia kritérií s uvedením váh jednotlivých kritérií: 

5.2.1. Zámer využitia, prevádzkovania a prínos pre občanov Varína – 40 bodov 

5.2.2. Zhodnotenie majetku a jeho stav pri odovzdávaní – 20 bodov 

5.2.3. Výška a časový harmonogram plánovaných investícií – 20 bodov 

5.2.4. Ročný nájom a predpokladaná doba nájmu – 20 bodov 

5.3. Uchádzač predloží popis naplnenia jednotlivých kritérií v maximálnom rozsahu 10 

strán/kritérium. 

5.4. Úspešným uchádzačom sa stane ten, koho ponuka získa v hodnotení najvyšší počet 

bodov. 

5.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať o dodatočné otázky alebo vysvetlenia 

uchádzača v rámci procesu hodnotenia. 

5.6. Ponuky bude hodnotiť komisia v zložení starosta obce Varín a poslanci Obecného 

zastupiteľstva vo Varíne. 

5.7. Hodnotiaci proces je neverejný. 

5.8. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

6. Lehota na predkladanie ponúk: 

10.06.2016 do 11.00 hod. 

7. Vyhodnocovanie ponúk:  

7.1. Dňa  30.06.2016 

8. Doplňujúce informácie 

8.1. Ohliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným 

zástupcom prenajímateľa, ktorým je prednosta OcÚ vo Varíne, č.t. 0911 704 775.  

8.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť 

výberové konanie. 

8.3. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti. 

8.4. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho 

vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.  

 

Vo Varíne, 23.05.2016 

 

 

 

      Ing. Michal Cvacho 

           starosta obce 

 

 

 


