Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1 .mája 170/2, 911 35 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme
Vyhlasovateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, 911 35 Trenčín
Zverejnenie zámeru priameho nájmu dňa: 08.12.2016
Ukončenie predkladania ponúk: do 23.12.2016 do 09.00 hod.
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 23.12.2016 o 09.30 hod.
Zámer priameho nájmu bol zverejnený dňa: 08.12.2016 na internetovej stránke
vyhlasovateľa, na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja
a v regionálnom týždenníku Pardon.
Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme
nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte budovy B gymnázia (prístavba k hlavnej budove), na
Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne, postavenej na parc. č. 161/2, k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 2941,
v zmysle Zámeru priameho nájmu č. 01/2016 zo dňa 08.12.2016.

Kritériom hodnotenia predložených návrhov – najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie do
užívania predmetných priestorov (nájomné v € za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok
uvedených v zámere.
Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných PhDr. Jarmila Ridošková. Následne
uviedla, že v stanovenom termíne predložil ponuku jeden uchádzač (doručenie osobne),
skontrolovala neporušenosť obálky a otvorila ju.
Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou.
Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami zámeru.
Por. č. Uchádzač (obch. meno, adresa sídla), termín predloženia ponuky, cenová ponuka
Jazyková škola Trenčín, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín, právna forma:
príspevková organizácia,
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Kutalová, riaditeľka školy, IČO: 34074953, DIČ: 2021265378
(nie je platca DPH), predloženie dňa 12.12.2016 o 11.00 hod., cenová ponuka vo výške
16,19Eur/rok/m2, návrh doby nájmu na 3 roky, účel nájmu: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu resp. vyučovanie cudzích jazykov formou kurzov.
Na základe vyššie uvedeného komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača je totožná s výškou
minimálneho nájomného uvedeného v zámere priameho nájmu č. 01/2016.
Komisia navrhuje pozvať uchádzača na osobné stretnutie, prekonzultovať s ním podmienky
zmluvy a následne poslať návrh zmluvy o nájme na predmetné priestory na schválenie
zriaďovateľovi s dobou nájmu od 01.01.2017 do 31.12.2019.
V Trenčíne, 23.12.2016
PhDr. Jarmila Ridošková

..................................

Ing. Iveta Zigová

..................................

Ing. Daniela Gombiková

..................................

Schválil: áno/nie
RNDr.Pavol Kováč, riaditeľ školy

..................................

