
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza 

Zápisnica  z  vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže 

 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza 

Obchodná verejná súťaž č. 4/2019 bola zverejnená dňa 27.9.2019 na webovej stránke a úradnej 

tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 27.9.2019 na webovej stránke vyhlasovateľa  a dňa 

9.10.2019 v regionálnej tlači Prievidzské ECHO. 

Ukončenie predkladania ponúk: do 8.11.2019 do 10.00 hod.  

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa : 8.11.2019 o 11.00 hod. 

Predmet vyhodnotenia:  výber najvýhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa na prízemí v budove Strednej odbornej školy,     

T. Vansovej 28, Prievidza, zapísanej na LV č.5333, katastrálne územie Prievidza ako škola, dielne, 

sklad, súpisné číslo 153, postavenej na parcele č. 2291/2. 

Kritérium hodnotenia predložených návrhov – najvyššia ponúknutá odplata za prenechanie do 

užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v €/m2/rok) pri splnení všetkých podmienok 

obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019. 

Zasadnutie komisie otvorila Ing. Iveta Turňová. Uviedla, že v stanovenom termíne boli predložené 

dve cenové ponuky od nasledovných uchádzačov:  

1. VRBATA  s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica, IČO:36346837. Ponúknutá výška 

nájomného bola  241,00 €/m2/rok. Ponuka bola doručená poštou  dňa 7.10. 2019 a zaregistrovaná v 

registratúrnom denníku pod číslom 2019/978.  

2. T-M SERVICE s.r.o., Handlovská 515/2, 972 31 Ráztočno, IČO: 48086657. Ponúknutá výška 

nájomného bola 240,00 €/m2/rok. Ponuka bola doručená  osobne dňa 4. 11. 2019 a zaregistrovaná v 

registratúrnom denníku pod číslom 2019/1040. 

 

 



Ponuky boli doručené v termíne stanovenom v obchodnej verejnej súťaži č. 4/2019, v zalepenej a 

neporušenej obálke a obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami obchodnej 

verejnej súťaže č. 4/2019. Ponúknutá výška nájomného uchádzačov zodpovedala, resp. bola vyššia 

ako minimálna výška nájomného stanovená v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č.  4/2019. 

Vzhľadom  na skutočnosť, že boli predložené dve cenové ponuky v rámci obchodnej  verejnej súťaže  

č. 4/2019, bude nasledovať elektronická aukcia, ktorá sa uskutoční v kontraktačnom systéme 

PROEBIZ. 

 

V Prievidzi, dňa 8.11.2019 

 

Ing. Iveta Turňová                     ..................................................            

Daniela Bolchová                        ..................................................            

Marta Beková                              ..................................................  

 

Schválil: 

Mgr. Ján  Mata,  riaditeľ školy          

 

 

 

 

 

 

 

 


