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z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostky zo dňa 05.06.2019 

na prenájom nebytového priestoru na ulici Vysoká č . 6 

Predmet súťaže: prenájom nebytového priestoru na ulici Vysoká č . 6, NP č. 902 

Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 16.07.2019 

Kritériá hodnotenia návrhov: l 00 % naj vyššia ponúknutá výška nájomného 

Celkový počet doručených obálok: l 

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

Podmienky účasti uchádzača v súťaži Návrh č. 1 

Predloženie súťažného návrhu na tlačive záväznej ponuky v' 

Čestné vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči MC BA-SM, hl. mestu SR BA, 
Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu v' 

Súhlas so spracovaním osobných údaj ov v' 

Potvrdenie o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov 20,00 eur v' 

Vyhodnotenie predloženého súťažného návrhu: 

Poradové Označenie Cena za m2 Včel prenájmu Obálka Konečné 

čís lo návrhu navrhovateľa podlahovej poškodená poradie 
plochy 
mesačne 

100 % AIN 

l. STEIN-XX s.r.o. 1,70 € ateliér, N 1. 
Be lopotockého 1 kancelária, 
8 11 05 Bratislava administratíva 

Pri vyhodnocovaní prebehla medzi č lenmi komisie rozsiahla diskusia o predloženom 
súťažnom návrhu a ponúknutej cene nájomného v kontexte stanovených súťažných 

podmienok nájmu nehnute ľnosti . 



Záver zasadnutia komisie: 

Komisia odporúča vyhlasovateľovi uzavrieť zmluvu s uchádzačom s poradovým čís lom 

návrhu l za predpokladu, že: 
poplatok do fondu prevádzky, údržby a opráv a energie bude uchádzač pl ati ť nad 
rámec ponúknutej ceny nájomného eur/m2/mesiac vo výške 1,70 eur, 
podnájom v danom nebytovom priestore bude podliehať predchádzajúcemu 
písomnému súhlasu prenajímate ľa, t. j. mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (komisia 
odporúča o tomto vopred informovať uchádzača/nájomcu), 

po uplynutí chránenej doby nájmu vyhlasovateľ/prenajímateľ zvýš i nájomné alebo 
vypovie nájomnú zmluvu a vyhlási novú obchodnú verej nú súťaž, nakoľko komisia 
považuje ponúkanú cenu nájomného za neobvykle nízku. 

Hlasovanie: 
ZA: 7* 
PROTI: O 
ZDRŽAL SA: O 

*) Člen komisie i\tfgr. Dostál sa zo záveru zasadnutia komisie ospravedlnil. a teda tohto hlasovania sa 
ne::úéastnil. 

V Bratislave 16.07.2019 

predseda súťažne j komisie: 

Ing. Tomáš Ziegler 

členovia súťažne j komisie: 

meno priezvisko 

Mgr. Boris Ažaltovič 

Mgr. art. Adam Berka 

Mgr. Tomáš Dentico 

Mgr. Ondrej Dostál 

lng. arch. Martin Gajdoš 

Mgr. Juraj Mikulášek 

lng. Petr Skalník 
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