
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostu zo dňa 15 .2.2016 
na prenájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 

Predmet súťaže: prenájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52, NP č. 910 

Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 09.03.2016 

Celkový počet doručených obálok: 1 

Kritérium hodnotenia návrhov: 100 % cena za m2 podlahovej plochy mesačne 

Priebeh a závery zasadnutia komisie: 
Komisia v úvode svojho zasadnutia pristúpila k otvoreniu obálky a vyhodnoteniu splnenia 
podmienok účasti uchádzača v súťaži. 

Podmienky účasti uchádzača v súťaží Návrh č. 1 

Predloženie súťažného návrhu na tlačive záväznej ponuky ../ 

Výpis z registra1 ../ 

Čestné vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči MČ BA-SM, hl. mestu SR 
../ BA a voči Sociálnej poisťovni 

Súhlas so spracovaním osobných údajov ../ 

Potvrdenie o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov 16,50 eur ../ 

Poradové Označenie Cena za mz Učel prenájmu Obálka Konečné 
číslo uchádzača/ podlahovej poškodená poradie 
návrhu navrhovateľa plochy 

v mesacne 
100% AIN 

1. DOPEX s. r. o. 5,00 € podnikanie N 1. 
K lomu5 
811 04 Šamorín 

Pozn.: 
Uchádzač/navrhovateľ predložil k súťažnému návrhu výpis z Obchodného registra Okresného 
súdu Bratislava I vyhotovený cez portál www.orsr.sk. 

1 Podmienka sa v prípade právnickej osoby týka predloženia výp isu z registra, v ktorom je registrovaná; 
v prípade fyzickej osobe podnikateľa sa týka pred loženia výpisu zo živnostenského registra. 



Komisia odporúča pred uzatvorením nájomnej zmluvy úspešného 
uchádzača/navrhovateľa s vyhlasovateľom (mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto) 
predložiť vyhlasovateľovi bližšiu špecifikáciu účelu nájmu (detailnejšie rozviesť pojem 
„podnikanie"). 

Komisia pomerom hlasov ZA: 6, PROTI: O, ZDRŽAL SA: 1 ako najvhodnejší 
návrh vyhodnotila návrh uchádzača/navrhovateľa s poradovým číslom návrhu 1. 

V Bratislave 09.03.2016 

predseda súťažnej komisie : 

Mgr. Martina Uličná 

členovia súťažnej komisie: 

meno priezvisko 

Ing. Martin Borguľa 

Mgr. Ondrej Dostál 

Ing. arch. Martin Gajdoš 

PhDr. Štefan Holčík 

Ing. Miroslav Kollár, MHA 

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. ArtD. 

Ing. Kristián Straka 

Ing. Jana Španková 

MUDr. Peter Tatár 

Ing. Tomáš Ziegler 
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