Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019
Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Predmet nájmu: nebytové priestory v celkovej výmere 22 m2 nachádzajúce sa v budove
spojovacej chodby medzi školou a jedálňou zapísanej ako budova školy o.č.76 na liste
vlastníctva č. 1837, súpisné číslo 1088, na parcele číslo 2446 v katastrálnom území Bánovce
nad Bebravou.
Doba nájmu: na 10 rokov
Dátum na doručenie ponúk: do 31.5.2019
Dátum a miesto vyhodnotenia ponúk: 3.6.2019, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou.
Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 bola zverejnená:
1. na internetovej stránke SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou dňa 30.4.2019
2. na úradnej tabuli a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa
30.4.2019
3. v regionálnej tlači – Bánovské noviny dňa 13.5.2019
Zoznam prítomných na otváraní ponúk: Otvárania sa zúčastnili členovia komisie menovaní
riaditeľkou školy, ktorí sú podpísaní na tejto zápisnici.
V lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk predložili ponuku dvaja uchádzači.
Členovia komisie skonštatovali, že ponuky sa nachádzajú v uzatvorenom, neporušenom
a označenom obale.
Por. č.
Obchodný názov a sídlo uchádzača
uchádzača
1.
R&F Company s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 51139561, DIČ: 2120605663
2
Jarmila Súkeníková, Kšinná 39, 956 41 Kšinná
IČO: 40515150, DIČ: 1044853843
Ponúknutá suma za nájom nebytových priestorov:
R&F Company s. r. o..: nájomné za nebytové priestory 31 Eur /m2/rok bez DPH
Jarmila Súkeníková: nájomné za nebytové priestory 46,67 Eur /m2/rok bez DPH
Preskúmanie cenových ponúk: komisia po otvorení cenových ponúk následne vykonala
preskúmanie cenových ponúk a skonštatovala, že ponúknuté sumy za nájom nebytových
priestorov zodpovedajú, resp. sú vyššie ako minimálna cena nájmu stanovená v obchodnej
verejnej súťaži č. 2/2019.
Na základe skutočnosti, že do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 sa prihlásilo
viacero uchádzačov, bude dňa 14.6.2019 o 11.00 hodine zrealizovaná elektronická aukcia,
z ktorej vzíde víťaz obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019.
Bánovce nad Bebravou, 3.6.2019
Ing. Michal Slaninka
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