Mesto Spišské Podhradie
Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00329622
vyhlasuje
v súlade s ustanoveniami § 281 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
v platnom znení a Zákona. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prevod 100 % obchodného podielu spoločnosti
Služby mesta, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie, IČO:
36 601 934, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd: sro, vl.č.17544/V
(ďalej len „spoločnosť“)

A) Preambula
Mesto Spišské Podhradie je v súčasnosti 100 % vlastníkom spoločnosti Služby mesta, s.r.o. so sídlom
Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 36 601 934, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice 1, odd: sro, vl.č.17544/V. Mesto Spišské Podhradie má záujem na funkčnom
a ekonomickom rozvoji Spoločnosti, jej efektívnom fungovaní v predmete podnikania:
- Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
- Maliarske, natieračské a sklenárske práce
- Demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
- Výkopové práce
- Práce so stavebnými mechanizmami
- Výroba a rozvod tepla
- Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky mimo vyhradených elektrických zariadení
- Maloobchod v rozsahu voľných živností
- Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- Zváračské práce
- Montáž sadrokartónu
- Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí
- Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe
- Píliarske práce
- Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, plastu, sádry, prútia a kameňa
- Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
- Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
- Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- Vedenie účtovníctva
- Kancelárske a sekretárske služby
- Fotografické služby
- Vydavateľská činnosť
- Laminovanie, viazanie a konečná úprava kníh
- Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
- Opatrovateľské služby mimo právny rámec sociálnych služieb
- Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
- Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- Príprava predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov
a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
- Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaných hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
- Čistiace práce v rozsahu voľných živností
- Upratovacie práce

-

Vykonávanie záhradných a prakových úprav
Výroba smútočných vencov a kytíc
Aranžérska činnosť
Výroba videozáznamov
Hudobná produkcia reprodukovanej hudby
Kancelárske práce
Údržba dopravného značenia
Prevádzkovanie verených WC
Prevádzkovanie parkovísk
Prevádzkovanie garáži
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
počítačová grafika a kresličské práce
odťahovacia služba
prevádzkovanie auto umyvárne
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača so súhlasom autora
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača
automatizované spracovanie údajov
poskytovanie dátových služieb-internetová čitáreň
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov
pre domácnosť
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
doprava osôb kočiarom a nemotorovými dopravnými prostriedkami
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem služieb pre súd alebo iný orgán verejnej moci
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Pozemné stavby
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť
vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť
nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
pokrývačstvo
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

B) VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1.

Vyhlasovateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, zastúpené primátorom
mesta MVDr. Michalom Kapustom
1.2.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom OVS je súťaž o predloženie najvhodnejšieho návrhu na prevod obchodného podielu na
spoločnosti Služby mesta, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie, IČO:
36 601 934, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd: sro, vl.č.17544/V,
predstavujúci 100 % účasť na majetku Spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je vo výške 6 639,Eur. Vlastné imanie spoločnosti je vo výške -38 736,- Eur.
Prevod sa uskutoční na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu v súlade s ustanovením § 115
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení v akom tvorí podklady k obchodne
verejnej súťaži.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že záujemcovia sú oprávnení predkladať výlučne
cenovú ponuku na stanovenie výšky odplaty za predaj obchodného podielu a teda nie sú oprávnení
akýmkoľvek spôsobom zasahovať, resp. meniť ustanovenia Zmluvy o prevode obchodného podielu.

1.3.

Cena za prevod obchodného podielu:

Záujemcom navrhovaná cena za prevod obchodného podielu musí byť uvedená v Eurách, a jej výška
je stanovená vyhlasovateľom OVS v sume 5 000,- Eur s DPH.
Záujemca ma právo vyžiadať Vyhlasovateľa o poskytnutie podkladov o Spoločnosti potrebných
k vypracovaniu ponuky a mailom na adrese: prednosta@spisskepodhradie.sk
1.4.

Záujemca:

Záujemcom môže FO alebo PO, ktorá:
- Má spôsobilosť na právne úkony
- Je bezúhonný
- Nie ma podlžnosti voči Mestu Spišské Podhradie

C) PONUKA
2.1.

Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto výzve musia byť v ponuke
predložené ako prvopis/originál alebo ich úradne osvedčenie kópie, pokiaľ nie je určené inak.
2.2.

Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať:
- Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia,
v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo, zápis v príslušnom registri
- Výpis z registra trestov fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby –
originál
- Navrhovaná výška ceny za prevod obchodného podielu
- Čestné vyhlásenie záujemcu, že záväzná cenová ponuka je spracovaná v súlade so všetkými
poskytnutými informáciami, súťažnými podkladmi a podmienkami stanovenými v tejto OVS
- Čestné vyhlásenie záujemcu, že najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom bude
ponuka záujemcu vyhlásená ako víťazná uzatvorí v Zmluvu o prevode obchodného podielu
- Čestné vyhlásenie záujemcu, že je spôsobilý na právne úkony
- Podpis záujemcu
V prípade, že ponuka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo
súťaže vylúčená.
Záujemcovia môžu predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
Každý záujemca môže v rámci výberového konania predložiť iba jednu ponuku.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca sám bez
akýchkoľvek finančných nárokov voči Vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu na výsledky OVS.
2.3.

Termín a miesto predkladania ponúk:

Záujemcovia sú oprávnení predkladať svoje ponuky najneskôr do 13.03.2018 do 11.00 hod. do
podateľne Mesta Spišské Podhradie.
V prípade, ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky Vyhlasovateľovi.


Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa,





heslo „obchodná verejná súťaž – Služby mesta s.r.o.“
označenie „Neotvárať“
adresa príjemcu: Mesto Spišské Podhradie
Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie

2.4.

Kritéria hodnotenia ponúk

Obálky s predloženými ponukami otvorí Vyhlasovateľ bez účasti záujemcov dňa 13.03.2018 o 15.00
hod. v sídle Vyhlasovateľa. Vyhodnotenie je neverejné.
Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta menoval komisiu na vyhodnotenie súťažných ponúk v zložení:
Ing. Marián Tirpák, Kvetoslava Bujňáková, Mgr. Jozef Srnka.
Kritériom na vyber najvhodnejšej ponuky a váha jednotlivých kritérií pri ich vyhodnocovaní je:
- Výška ponúkanej cena za prevod obchodného podielu
.....
100 %
Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za 100 % podiel
spoločnosti. Záujemca, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná bude vyzvaný na uzatvorenie
Zmluvy o prevode obchodného podielu.
O výsledkoch OVS budú záujemcovia informovaní individuálne v lehote do 7 kalendárnych dní od
termínu vyhodnotenia predložených ponúk.

D) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
- meniť uverejnené podmienky súťaže,
- zrušiť súťaž,
- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na
- doplnenie a vykonanie opravy,
- predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

E) Bližšie informácie:
-

MVDr. Michal Kapusta, tel.: 053/4195112, 0918822172
Mgr. Jozef Srnka, tel.: 053/4195113, 0948105408

www.spisskepodhradie.sk, e-mail: prednosta@spisskepodhradie.sk

V spišskom Podhradí, 22.02.2018
MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

Dátum vyvesenia:
22.02.2018
odtlačok pečiatky ,podpis:

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

