
 

Ponukové konanie č. 1/2013 
 

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 
962 63 Pliešovce 
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

zverejňuje ponuku o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu vo Vojenskom 

obvode Lešť do nájmu: 
Predmet nájmu: nebytové priestory o celkovej výmere 67,71 m

2
 v termíne od 3.6.2013 do 29.6.2013  

s predajnou dobou od 5:30 do 22:00 hod. 

 

1.nebytový priestor o výmere 20,48 m
2
 (miestnosť 19) v budove Ubytovňa mužstva TESCO b.č. 11 

súp.č. 160 postavenej na pozemku parc.č. 560/8- zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lešť I., LV č.3. 

Účel prenájmu: prevádzkovanie bufetu. 

 

2.nebytový priestor o výmere 25,66 m
2
 (miestnosti 9, 10 a 11) v budove Jedáleň a kuchyňa b.č.4 

súp.č. 50 postavenej na pozemku parc.č. 512/6- zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Podjavorie I., LV 

č.4. Účel prenájmu: prevádzkovanie bufetu. 

 

3.nebytový priestor o výmere 21,57 m
2
 (miestnosti 2 a 3) v budove Ubytovňa mužstva a dôstojníkov 

b.č.6 súp.č. 171 postavenej na pozemku parc.č. 514/4- zastavaná plocha a nádvorie v k. ú.Podjavorie 

I., LV č.4. Účel prenájmu: prevádzkovanie bufetu. 

 

Podmienky prevádzkovania bufetov:  

1. Požadovaný minimálny základný sortiment predávaného tovaru: 

Dostatočne široký sortiment trvanlivých potravín, cukroviniek, nealkoholických nápojov 

(teplé, studené), nealkoholické pivo, hygienické potreby, cigarety a pod. 

 

2. Platby v bufetoch: 

V prevádzkach – bufetoch sa bude platiť výhradne v hotovosti a používanou menou 

bude Euro. 
 

3. Technické vybavenie bufetov: 

Priestory bufetov vybaviť vlastným inventárom prevádzkovateľa. 

 

4. Ďalšie doplňujúce požiadavky na prevádzkovateľa bufetov: 

 Objednávateľ (organizátor cvičenia) si vyhradzuje právo priebežne dopĺňať a spresňovať 

požiadavky na prevádzkovanie bufetov, ktoré vyplynú v priebehu trvania cvičenia. 

 Objednávateľ (organizátor cvičenia) si vyhradzuje právo zmeny výdaja otváracej doby 

bufetov podľa požiadaviek, ktoré vyplynú v priebehu trvania cvičenia. 

 Umožniť v priebehu cvičenia počas pracovnej doby vykonanie kontroly kvality 

poskytovanej služby (dodržiavanie zmluvných podmienok) a hygieny povereným 

zástupcom objednávateľa (organizátorom cvičenia). 

 Na vlastné náklady zabezpečiť viditeľné označenie bufetov a spracovanie cenníka 

ponúkaného tovaru v bufetoch v slovenskom a anglickom jazyku. 

 Zabezpečiť predaj vlastnými zamestnancami, ovládajúcimi anglický jazyk. 

 Prevádzkovateľ zodpovedá za odbornosť, profesionálny prístup a bezúhonnosť svojich 

zamestnancov pri výkone činností súvisiacich so zabezpečením prevádzky bufetov. 

 Zabezpečiť čistotu odevov, vzhľad a kultúrne vystupovanie personálu. 

 Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa 

dozvedia pri výkone svojej činnosti. 

 Zásobovanie zabezpečiť priebežne, vlastným vhodným motorovým vozidlom.  



 Pri predaji a obsluhe zabezpečiť vlastný inventár (umelohmotný riad, jednorazové príbory, 

tácky a pod.). 

 Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzkovaní bufetov v zmysle 

pokynov, ktoré budú platiť počas cvičenia. 

 Dodržiavať vysokú úroveň hygieny a čistoty priestorov bufetov, dodržiavať základné 

hygienické normy. 

 Denne vykonávať dezinfekciu podláh v bufetoch. 

 Na vlastné náklady zabezpečiť čistiace a dezinfekčné prostriedky na čistenie a dezinfekciu 

priestorov bufetov. 

 Prevádzkovateľ plne zodpovedá za všetky škody spôsobené na majetku objednávateľa – 

prenajímateľa pri výkone dohodnutej činnosti – predaja. 

 Prevádzkovateľ zodpovedá za požiarnu ochranu a BOZP svojich zamestnancov. 

 Pri predaji v bufetoch je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 

152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 

 

Minimálna výška nájomného za celkovú výmeru bez prevádzkových nákladov (el. energia, teplo, voda 

a pod.): 25,- €  

Správca si vyhradzuje právo na odstúpenie od ponuky. 

Písomné ponuky zasielajte v uzatvorenej obálke s heslom „Nájom – NEOTVÁRAŤ“ do 

22.02.2013 na adresu: ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce. 

 

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

U fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, živnostenský list, ponúkanú cenu za prenájom 

nebytového priestoru a podpis záujemcu. 

U právnických osôb: názov a sídlo, IČO, výpis z obchodného registra, ponúkanú cenu za prenájom 

nebytového priestoru a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti. 

 

Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú 

pevnou sumou, nebude akceptovaná. Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť. 
 

Uchádzač má právo zúčastniť sa obhliadky dňa 18.02.2012 o 09:00 (predtým je povinný vybaviť si 

vstup do VO Lešť na OÚVO Lešť, Školská 21, Pliešovce) so stretnutím účastníkov na vstupe do VO 

Lešť a komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať 26.02 2013 o 

09:00 hod., na adrese: ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce. 

 

Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese: 

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce. Kontaktná osoba: 

- Ing. Vatrová tel. 0960 455 869; mobil: 0903 824 928; e-mail: alica.vatrova@mil.sk; 

Ponuka je zverejnená na webových stránkach: http://www.mosr.sk/ a http://www.uszv.mil.sk/ 


