
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, TRENČÍN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica 
z otvárania obálok – ponúk predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 na 

podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín  
 

Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 bola zverejnená: dňa 21.06.2017 na  webovom sídle 

a úradnej tabuli TSK, dňa 21.06.2017 na webovom sídle vyhlasovateľa a dňa 01.07.2017 

v regionálnej tlači (Pardon  č. 26) 

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 17.07.2017 do 10.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: dňa 17.07.2017 o 11.00 hod. 

 

Predmet vyhodnotenia: výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v celkovej výmere 2 m
2 

nachádzajúce sa na prízemí v hlavnej budove (vestibule) 

Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, zapísanej na LV č. 4104, súp. číslo 519, kat. 

územie Trenčín, postavenej na parc. č. 3712. 

 

V stanovenom termíne určenom na predkladanie ponúk boli predložené dve cenové ponuky od 

nasledovných záujemcov:  

1. firma Vrbata s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica – ponuka predložená dňa 

29.06.2017 o 11:15 hod.  písomne poštou. Ponúknutá výška nájomného bola 200 €/m
2
/rok 

2. firma Tomáš BARTÁK-TOBA, Mateja Bela 2504/19, 911 08 Trenčín – ponuka predložená 

dňa 13.07.2017 o 12:10 hod. osobne. Ponúknutá výška nájomného bola 110,- €/m
2
/rok 

 

Obe ponuky boli doručené v stanovenom termíne, v zalepených neporušených obálkach, pričom 

obe ponúknuté ceny nájmu bez služieb boli vyššie ako 108,- €/m²/rok, čím bola splnená 

podmienka minimálnej výšky nájomného stanovenej vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži. 

 

Súčasne komisia konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že bola predložená viac ako 1 cenová 

ponuka, bude nasledovať elektronická aukcia, ktorá sa uskutoční v kontraktačnom systéme 

PROEBIZ dňa 20.07.2017 (o 11.00 hod. bude aukčné kolo). 

 

Dňa 17.07.2017 bola e-aukcia zadaná do vyššie uvedeného kontraktačného systému, po kontrole 

ktorého budú automaticky predkladatelia ponúk vyzvaní k aktívnej účasti na e-aukcii. 

 

 

V Trenčíne, 17.07.2017 

 
Mgr. Viera Melišová                                         ..................................  

Gabriela Vanková       .................................. 

Mária Šedivá  .................................. 

 
Schválil:   Ing. Ľuboš Chochlík , riaditeľ školy .................................. 


