
/ 
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostu zo dňa 3.5.2017 
na prenájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 

Predmet súťaže: prenájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2, NP č. 5 

Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 07.06.2017 

Celkový počet doručených obálok: 12 

Kritérium hodnotenia návrhov: 70 % cena za m2 podlahovej plochy mesačne 
30 % referencie + účel nájmu 

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



Podmienky účasti uchádzača Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh 
v súťaží č.1 č. 2 č.3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č.10 č. 11 č.12 

Predloženie súťažného návrhu ./ ./ ./ ./ ./" ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 
na tlačive záväznej ponuky 
Výpis z registra 1 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

Dok.lad o referenciách ./. ./ . ./ . ./ . ./ . ./ ./ ./. ./ . ./ ./ . ./ . 

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 

Pozn.: 
Návrh č. 1: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom v podobe opisu podnikateľského zámeru spoločnosti p lánovanom realizovať v danom nebytovom 
priestore a charakteristikou predmetu podnikania spoločnosti s vybranými ukážkami práce spoločnosti z eventov, kde spoločnosť zabezpečovala catering. 
Návrh č. 2: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom v podobe opisu podnikateľského zámeru spoločnosti plánovanom realizovať v danom nebytovom 
priestore s prehľadom webových stránok so zmienkou ENJOY COFFEE. 

Návrh č. 3: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom výpočtom prevádzkovaných reštaurácii 

Návrh é. 4: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom výpočtom prevádzok prevádzkovaných spoločnosťou. V čestnom vyhlásení o neexistencii záväzkov 
absentuje vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči hlavnému mestu SR Bratislave. 

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

2 



Návrh č. 5: V tlačive Záväzná ponuka absentuje podpis konateľa. Referencia bola podaná samotným navrhovateľom charakteristikou predmetu podnikania 
spoločnosti, spolu s opisom vlastníctva majetku (administratívnej budovy) na Starých Gruntoch, Bratislava spoločnosťou a charakteristikou osoby konateľa 
spoločnosti. 

Návrh č. 6: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom v podobe opisu podnikateľského zámeru spoločnosti plánovanom realizovať v danom nebytovom 
priestore a charakteristikou predmetu podnikania spoločnosti s vybranými ukážkami sortimentu spoločnosti. 

Návrh č. 8: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom v podobe opisu podnikateľského zámeru spoločnosti plánovanom realizovať v danom nebytovom 
priestore (~o stanovením vlastných podmienok zo strany navrhovateľa) a charakteristikou predmetu podnikania spoločnosti s vybrmrými ukážkami sortimentu 
spoločnosti. 

Návrh č. 9: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom v podobe opisu podnikateľského zámeru spoločnosti plánovanom realizovať v danom nebytovom 
priestore a charakteristikou predmetu podnikania spoločnosti. 

Návrh č. 11: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom s výpočtom prevádzkovaných kaviarni 

Návrh č. 12: Referencia bola podaná samotným navrhovateľom charakteristikou predmetu podnikania spoločnosti. 

Komisia po rozsiahlej diskusii o predložených návrhoch a kritériách stanovených pre hodnotenie súťažných návrhov rozhodla, že určujúcim 
kritériom pre vyhodnotenie a konečné poradie návrhov bude navrhovateľom ponúkaná cena nájmu za m2 podlahovej plochy na mesiac. 

Účel nájmu ako dodatočné usmerňujúce kritérium k vyhodnoteniu a zoradeniu návrhov bol zohľadnený iba pri súťažných návrhoch, pri 
ktorých bola zhoda v ponuke cien nájmu, čo bolo pri návrhoch s poradovým číslom 2., č. 3., č. 6. a č. 7. Komisia sa však nestotožnila s účelom 
nájmu tak, ako bol tento stanovený v Rozhodnutí starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 3 .5.2017 o vyhlásem obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nebytového priestoru č. 5 na ulici Ventúrska č. 2, a pri určovam poradia návrhov s konkurujúcimi výškami ponúknutých cien 
nájmu za m2 podlahovej plochy na mesiac tento nezohl'adňovala. 

Záver zasadnutia komisie: 

.Komisia pomerom hlasov ZA: 7, PROTI: O, ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Dostál) ako najvhodnejší návrh vyhodnotila návrh 
uchádzača/navrhovateľa s poradoyým číslom návrhu 9. 
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Poradové číslo Označenie Cena za m2 Referencie Obálka Konečné návrhu uchádzača/ podlahovej plochy +účel nájmu poškodená poradie 
navrhovateľa mesačne 

70% 30% AIN 
1. Top ofMind PR s.r.o. 23,00 € čokoládovňa s vlastnou N 10. Vlárska 13672/12B (ručnou) výrobou 

831 O 1 Bratislava praliniek a ponukou 
IČO: 36 449 253 horúcej čokolády 

2. ANDANI s. r . o. 20,00 € koncept „otvorenej" cukrárne N 11. Karpatské námestie 1 O s kaviarňou s vlastnou 
831 06 Bratislava výrobou tradičných koláčov 

IČO: 48 035 432 s moderným prístupom 
k cukrárenskej výrobe 

" .). OLIVE, s. r. o . 20,00 € cukráreň s kaviarňou N 12. Vysoká 14 
811 06 Bratislava 
IČO: 36 844 870 

4. GALILY, s.r.o. 27,00 € pekárenské výrobky, N 8. Šancova 100 pizza, káva, čaj 
831 04 Bratislava 
IČO: 35 953 381 

5. Zedom, spol. s r. o. 35,01 € franchising reštaurácia N 4. Staré Grunty 16 celosvetovej siete 
841 04 Bratislava Subway s vlastnoručne 
IČO: 44 608 624 pečeným chlebom 

6. PhDr. Eva Gomolčáková - TWIGIFI' 32,00 € predaj odevov od N 5. Klariská 7 malých firiem, značka 811 03 Bratislava IVKO, predaj umelecko-IČO: 13 971 981 remeselných výrobkov 
7. DT FOOD s. r. o. 32,00 € ponuka prešporských N 6. Hviezdoslavovo námestie 15 špecialít v spojení 

811 02 Bratislava s kaviarňou pre relax 
IČO: 36 840 220 a pracovné meetin!!V 
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8. PRACLIK s.r.o. 46,20 € predajňa pekárenských N 2. 
Za kasárňou 16 výrobkov, teplých 
831 03 Bratislava a studených nápojov 
IČO: 50 185 489 

9. Andrea-suvenír s.r.o. 49,00 € predaj suvenírov N 1. 
Hraničná 12 prepojený so samotnou 
821 05 Bratislava výrobou suvenírov 
ICO: 50 164 490 

10. REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o. 31,90 € kaviareň, cukráreň, N 7. 
Miletičova 1 rýchle občerstvenie 
821 08 Bratislava 
IČO: 47 647 795 

11. MON-DIEU, s. r. o. 24,30 € kaviareň, cukráreň N 9. 
Miletičova 1 
821 08 Bratislava 
IČO: 47 097 418 

12. 1 Real, s.r.o. 39,00 € výroba a predaj produktov: N 3. 
A. Bemoláka 58 koláčiky „donuts" a pečené 
010 01 Žilina zemiaky „špeciálne 
IČO: 47 398 761 belgické hranolky" 
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V Bratislave 07.06.2017 

predseda súťažnej komisie : 

Mgr. Martina Uličná 

členovia súťažnej komisie: 

meno priezvisko 

Mgr. Ondrej Dostál 

Ing. arch. Martin Gajdoš 

PhDr. Štefan Holčík 

Ing. Miroslav Kollár, MHA 

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 

Ing. Kristián Straka 

Ing. Jana Španková 

MUDr. Peter Tatár 

Ing. Tomáš Ziegler 
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