
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 
           Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

CENTRUM  ODBORNÉHO  VZDELÁVANIA  A  PRÍPRAVY 

 

 

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  
 

 

Vyhlasovateľ: Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 

 

Obchodná verejná súťaž (OVS č. 1/2019) bola zverejnená: dňa 07.02.2019 na úradnej tabuli 

a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 07.02.2019 na internetovej stránke 

vyhlasovateľa a dňa 16.02.2019 v inzertných novinách PARDON.  

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 04.03.2019 do 09.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 11.03.2019 o 09.00 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového 

priestoru – časti strešnej plochy o výmere 3 m
2
 na budove Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové 

Mesto nad Váhom, zapísanej na LV č. 778, kat. územie Nové Mesto nad Váhom ako škola, súp. č. 132, 

postavenej na parc. č. 1047/25.  

 

Kritérium hodnotenia predložených návrhov –  najvyššia  ponúknutá odplata za prenechanie do užívania 

predmetných priestorov (nájomné v € s DPH za m
2
/rok)  pri splnení všetkých podmienok uvedených 

v obchodnej verejnej súťaži č. 1/2019. 

 

Zasadnutie komisie otvoril privítaním prítomných riaditeľ školy Mgr. Peter Rebro. Následne uviedol, že 

v stanovenom termíne predložil ponuku jeden uchádzač – osobne dňa 26.02.2019, skontroloval 

neporušenosť obálky a obálku otvoril.  

 

Ponuku predložila:  

- spoločnosť ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá, v zastúpení: Miroslav 

Michalides, konateľ spoločnosti, IČO: 36 306 452, DIČ: 2021426429.  Komisia sa oboznámila 

s predloženou ponukou:  

Ponúkaná cena za prenájom je 112,- Eur/m
2
/rok za časť strešnej plochy na budove, 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 zmluvu o nájme na predmetný priestor so 

spoločnosťou ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 306 452, DIČ:2021426429. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, 11.03.2019 

 

 

Mgr. Peter Rebro                                         .................................. 

 

Bc. Zuzana Rehorová         .................................. 

Ing. Zuzana Porubská                                                         .................................. 

Ingrid Sadilová  .................................. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Ing. Zuzana Porubská  .................................. 


