
/ 
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostu zo dňa 9. apríla 2018 

na prenájom nebytového priestoru na ulici Záhradnícka č. 3 7 

Predmet súťaže : prenáj om nebytového priestoru na ulici Záhradnícka č. 3 7, NP č. 24 

Dátum otvá rania obálok a vyhodnocovania návrhov: 09.05.2018 

Kritérium hodnotenia návrhov: 100 % najvyššia ponúknutá výška nájomného 

Celkový počet doručených obálok: 5 

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

Podmienky účasti uchádzača Návrh č. Návrh č. Návrh č. Návrh č. Návrh č. 

v súťaží 1 2 3 4 5 

Predloženie súťažného návrhu ./ ./ ./ ./ ./ 

na tlačive záväznej ponuky 
Výpis z registra 1 ./ ./ -- ./ ./* ./ 

Doklad o referenciách ./ ./ ./ x·· x· 
Čestné vyhlásenie o neexistencii ./ ./ ./ ./ ./ 

záväzkov voči MČ BA-SM, 
hlavnému mestu SR Bratislava 
a voči Sociálnej poisťovni 

Súhlas so spracovaním ./ ./ ./ ./ ./ 

osobných údajov 
Potvrdenie o zaplatení paušálnej ./ ./ ./ ./ ./ 

náhrady výdavkov 20,00 eur 

Pozn. : 
Návrh č. 4: 
* Výpis z obchodného registra predložený dodatočne. Uchádzač k danému poskytol nasledovné 
vysvetlenie: spoločnosť MG PRODUC TION s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dfia 
12.04.2018. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre spoločnosť bolo vydané di1a 13.04.2018 (do 
elektronickej schránky spoločnosti doručené dňa 18.04.2018). Zápis do obchodného registra bol 
Okresným súdom Bratislava !vykonaný dňa 26.0-1.201 8, t. j. jeden de11 po termíne stanovenom 
v rozhodnutí starostu na podávanie súťažných návrhov. 
** Z dôvodu, že ide o prvý takýto koncept. ktorý má spoločnosť záujem realizovať, spoločnosť nevie 
poskytnúť doklad o referenciách. 

Návrh č. 5: 

1 Podmienka sa v prípade právnickej osoby týka pred loženia vyp1su z registra, v ktorom je registrovaná; 
v prípade fyzickej osobe podn i kateľa sa týka pred ložen ia výpisu zo živnostenského registra. 



* Z dôvodu, ::e ide o prvý takto ::a111;J.í:ľaný projekt spoloówsti. spoločnosť nevie poskytnúť doklad 
o referenciách. 

Záver zasadnutia komisie: 

Komisia pomerom hlasov 

ZA: 6 
PROTI: O 
ZDRŽAL SA: O 

návrh prijatý pod poradovým číslom 1 vyhodnotila ako úspešný. 

Poradové Označenie Cena za m2 Účel prenájmu Obálka 
č ís lo navrhovateľa podlahovej poškodená 
návrhu plochy 

mesačne 

100 % AIN 
1. MICHAELA 8,00 € špecial izovaná N 

VONTSZEMÚOV Á 
predajiía nadmerných 
pánskych odevov. 

Rajecká 13 doplnkov a obuvi: 

821 07 Bratislava sekundárny účel : 

IČO: 44 343 370 
atel iér zameraný na 
luxusné usňové 
vÝrobky 

2. IVAN KALEV 6,66 € fotografický N 
Brečtanová 3 164/29 ateliér, grafické 
83 1 01 Bratislava štúdio 
IČO : 44 431 937 

.... Dvojbodka, s. r. o. 6,7 1 € kancelárske N .) . 
Moskovská 25 a admi ni stratívne 
81 1 08 Bratislava priestory 
IČO : 44 760 141 ( coworking) 

4. MG PRODUCTION 6,50 € prevádzka N 
s.r.o. malého 
Krížna 38 rodinného bistra 
8 11 07 Bratislava 
IČO: 5 1 680 009 

5. LINGUS, s. r.o. 6,40 € prevádzka malej N 
Veľká Mača 1035 kaviarne, resp. 

925 32 Veľká Mača 
rýchle občerstvenie , 

IČO: 36 817 244 
predaj zmrazených 
potravinových 
výrobkov 

V Bratislave 09.05.2018 

predseda súťažne j komisie: / 
/ / 

Mgr. Martina Uličná ···/···-~ ·-··· · ···„·· · 

Konečné 

poradie 

1. 

3. 

2 . 

4. 

5. 



členovia súťažnej komisie: 

meno priezvisko podpis 

Mgr. Ondrej Dostál 

Ing. arch. Martin Gajdoš ....•... ·;.; .. )> ..... 1·„~ .. 

PhDr. Štefan Holč ík u vv uv "J ...... .. ···ir ····· ·· ····\· ····· 

Ing. Miroslav Kollár, MHA ... .... ..... .1.17.".~ .. ~.:-:-:-.. 

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. ··· ·········:;.;···············; · 

Ing. Kristián Straka ..... . ~ ..... . 
V" 

/ 

Ing. Jana Španková .. .... ... ~/.„„ ............ .... . 

MUDr. Peter Tatár 

Ing. Tomáš Ziegler v--- -···· ········ ····1·„ .. „„„ .. „ 


