O BCHODNÁ AKADÉMIA M ILANA H ODŽU
M. R Á Z U S A 1, 911 29 T R E N Č Í N
ZÁPISNICA
z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov
Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018 (ďalej len „súťaž“)
Súťaž bola zverejnená dňa 09.07.2018 na úradnej tabuli a webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 09.07.2018 na webovej stránke vyhlasovateľa a dňa 12.07.2018 v regionálnej
tlači – noviny ECHO a 16.07.2018 noviny MY.
Dňa 27.07.2018 zasadala 3 členná komisia za prítomnosti riaditeľa školy Ing. Ľubomíra Jandíka, na
otvorenie a vyhodnotenie obálok, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk do
27.07.2018 do 10:00 hod.
Do vyššie uvedenej lehoty boli doručené cenové ponuky od 3 záujemcov, ktorí osobne priniesli
zapečatené obálky.
Komisia pracovala v zložení:
-

Ing. Bulková Monika, zástupca riaditeľa školy
Mgr. Adamec Martin, zástupca riaditeľa školy
Samková Ružena, vedúca TEČ školy

Komisia sa oboznámila s komplexnou korešpondenciou, ktorú predložila p. Samková Ružena. Komisia konštatovala, že boli predložené 3 obálky, ktoré sú zapečatené a neporušené. Vedúca technicko-ekonomických činností otvorila pred komisiou 3 obálky. Pri kontrole dokladov, ktoré predložili
záujemcovia o prenájom bufetu boli priložené všetky požadované náležitosti. Komisia skúmala požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky a požadované dokumenty, ktoré boli predmetom a podmienkou účasti na súťaži. Súťažné návrhy zaslali títo záujemcovia:
-

Firma: Roman Senko, obchodné meno: Roman Senko – TAXI, Lavičková 2371/2, 911 08
Trenčín, IČO: 33912301
Ponúknutá cena za nájom: 45,00 € / 1 m2
Ponuka predložená dňa 18.07.2018 o 10:30 hod.

-

Firma: Tomáš Barták, obchodné meno: Tomáš Barták – TOBA, Mateja Bela 2504/19,
911 08 Trenčín, IČO: 41445554
Ponúknutá cena za nájom: 46,00 € / 1 m2
Ponuka predložená dňa 24.07.2018 o 13:10 hod.

-

Firma: SIENNA M.J., s.r.o., Kríž nad Váhom 125, 919 25 Považany, IČO: 46843302
Ponúknutá cena za nájom: 48,00 € / 1 m2
Ponuka predložená dňa 27.07.2018 o 09:55 hod.
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Zistenia komisie a záver:
Pri kontrole záujemcov, ktorí doručili osobne súťažné návrhy je evidentné, že sa zaoberajú predajom hotových potravín na priamu konzumáciu. Súťažné návrhy a obsah dokumentov bol skontrolovaný, ponúknutá výška nájomného zodpovedá, resp. je vyššia ako minimálna výška nájomného
stanovená v podmienkach súťaže. Komisia skonštatovala, že všetci záujemcovia splnili podmienky
súťaže, a preto obaja budú prizvaní do aukčného systému na výber prevádzkovateľa bufetu.
Komisia v horeuvedenom zložení dobrovoľne podpisuje zápisnicu a súhlasí jednoznačne s jej záznamom a záverom spísanom v zápisnici dňa 27.07.2018 o 11:30 hod.
Aukcia bude vyhlásená na deň 1. augusta 2018 na 10:00 hodinu. S víťazom aukcie bude uzatvorená
zmluva o nájme nebytových priestorov na 5 rokov na prevádzkovanie školského bufetu, ktorá bude
podliehať schváleniu Trenčianskym samosprávnym krajom ako zriaďovateľom vyhlasovateľa súťaže.
Komisia v horeuvedenom zložení dobrovoľne podpisuje zápisnicu a súhlasí jednoznačne s jej záverom.
Ing. Bulková Monika

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

Mgr. Adamec Martin

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

Samková Ružena

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

Schvaľuje:
Ing. Ľubomír Jandík
riaditeľ školy

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

V Trenčíne dňa 27.07.2018
Čas: 11:20 hod.
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OBCHODNÁ

AKADÉMIA MILANA HODŽU

M. RÁZUSA 1, 911 29 TRENČÍN

Ing. BULKOVÁ Monika

MENOVACÍ

DEKRÉT

Riaditeľ Obchodnej akadémie Milana Hodžu, M.Rázusa 1, v Trenčíne, Ing. Ľubomír Jandík, Vás
menuje za člena do výberovej komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov
s názvom obchodnej verejnej súťaže s názvom:
,, Prenájom bufetu ,,
Rokovanie výberovej komisie sa bude konať v kancelárii riaditeľa školy dňa:
dňa

27.07.2018
..............................................

o

11:00 hodine
.............................................

Vaša účasť na rokovaní je nezastupiteľná.

Ing. Ľubomír Jandík
riaditeľ školy
Telefón

FAX

IČO

E-mail

Internet

032/7481811

032/7481855

00161993

hospodar@oa-tn.sk

www.oa-tn.edupage.org

Prevzal/a: ..........................................
V Trenčíne dňa 25.07.2018
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