
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostky zo dňa 05.06.20 l 9 

na prenájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. l 5 

Predmet súťaže : prenájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15, NP č. l 08 

Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 16.07.2019 

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

Celkový počet doručených obálok: 

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

Podmienky účasti uchádzača v s úťaži Návrh č. 1 

Predloženie súťažného návrhu na tlačive záväznej ponuky ./ 

Čestné vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči MČ BA-SM, hl. mestu SR BA, 
X Sociálnej poisťovni, klur~jkoľvek zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu 

Súhlas so spracovaním osobných údajov X 

Potvrdenie o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov 20,00 eur ./ 

Uchádzač/navrhovateľ s návrhom s poradovým číslom 1 nepredložil Čestné vyhlásenie 
podpísané oprávnenou osobou v znení tak, ako bolo požadované Rozhodnutím starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 05.06.2019 o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nebytového priestoru č. 108 na ulici Gorkého č. 15 (ďalej len „rozhodnutie 
starostky o vyhlásení OVS na prenájom NP č . 108 na ulici Gorkého č. 15") a zároveň 
nepredložil Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Vyhodnotenie predloženého súťažného návrhu: 

Poradové Označenie Cena za m2 Učel Obálka Konečné 

čís lo navrhovateľa podlahovej prenájmu poškodená poradie 
návrhu plochy 

mesačne 

100 % AIN 

l. EDUARD JURAČIČ 3,00 € gastro- N X 
Š. M. trade s. r. o. reštaurácia* 
Nám. 4. apríla 7 
900 3 3 Marianka 



* Navrhovaný účel nájmu nekorešponduje s účelom nájmu vymedzenom rozhodnutím 
starostky o vyhlásení OVS na prenájom NP č. 108 na ulici Gorkého č. l 5. 

Príslušná úprava: 

Zákon č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
§ 28-1 ods. 1: Návrh možno zahrnúť do súťaže , len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným 
podmienkam súťaže. Od podmienok súťaže sa návrh môže odchýliť len v rozsahu, ktorý 
podmienky súťaže pripúšťajú. 

Smernica mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú podmienky pri 
organizovaní obchodných verejných súťaží 
Čl. IX Vyhodnotenie návrhov bod 2 prvá zarážka: Komisia vylúči návrh z hodnotenia, ak 
nespÍňa súťažné podmienky. 

Záver zasadnutia komisie: 

Komisia pomerom hlasov ZA: 8, PROTI: O, ZDRŽAL SA: O vyhodnotila súťažný návrh 
ako neprijateľný, nakoľko uchádzač nesplnil podmienky stanovené rozhodnutím starostky 
o vyhlásení OVS na prenájom NP č. 108 na ulici Gorkého č. 15. 

V Bratislave 16.07.2019 

predseda súťažne j komisie: 

Ing. Tomáš Ziegler 
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