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. 1/2019 bola zverejnená dňa 24.5.2019 na webovej stránke a úradnej
tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 24.5.2019 na webovej stránke vyhlasovateľa a dňa
5.6.2019 v regionálnej tlači Prievidzské ECHO.,
Ukončenie predkladania ponúk: do 4.7.2019 do 10.00 hod.
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa : 4.7.2019 o 11.00 hod.
Predmet vyhodnotenia: výber najvýhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových
priestorov v celkovej výmere 18,20 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. 1/2019.
Zasadnutie komisie otvorila Ing. Iveta Turňová. Uviedla, že v stanovenom termíne predložil ponuku
jeden uchádzač - osobne dňa 26.6.2019, skontrolovala neporušenosť obálky a obálku otvorila.
Ponuku predložil:
a) obchodné meno:

Jaroslav Hanzel Rademar

b) sídlo:

Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice

c) IČO:

33 655 642

Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou :
Ponúkaná cena za nájom je 55,00 € za 1 m2podlahovej plochy ročne, čo zodpovedá minimálnej
výške nájomného stanovenej v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019.

Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
č. 1/2019.
Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť s vyššie menovaným uchádzačom zmluvu
o nájme nebytových priestorov na dobu určitú, od 1.9.2019 do 30.6.2022 po predchádzajúcom
schválení predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V Prievidzi, dňa 4.7. 2019

Ing. Iveta Turňová

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

Daniela Bolchová

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

Marta Beková

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

Schválil:
Mgr. Ján Mata, riaditeľ školy

