
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 

 

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk  verejnej obchodnej  súťaže             

č. 3/2017 na prenájom nebytových priestorov v správe Strednej odbornej školy 

strojníckej, Partizánska cesta 76,  Bánovce nad Bebravou 

 

 Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou                           

 Spôsob:          verejná obchodná  súťaž  

 Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 404 m
2
 na 2. poschodí nehnuteľnosti zapísanej  

                           ako internát o.č. 92 na liste vlastníctva č. 1837, súpisné číslo 1506, na parcele       

                           č.  2447/1 v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou 

  Doba nájmu:     na 10 rokov 

  Dátum na doručenie ponúk:    do 25.10.2017 

  Dátum a miesto vyhodnotenia ponúk:   26.10.2017,  SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou 

 

Obchodná verejná súťaž  č. 3/2017 bola zverejnená: 

1. na stránke SOŠ strojníckej  Bánovce nad Bebravou dňa 9.10.2017 

2. na úradnej tabuli  a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

9.10.2017 

3. v regionálnej tlači – Bánovské noviny dňa16.10.2017 

 

Zoznam prítomných na otváraní ponúk: Otvárania sa zúčastnili členovia komisie menovaní 

riaditeľom školy, ktorí sú podpísaní na tejto zápisnici.   

     

V lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk predložil ponuku dvaja uchádzači. 

Členovia komisie skonštatovali, že ponuky sa nachádzajú  v uzatvorenom, neporušenom  

a označenom obale.  
 

Por. č. 

uchádzača 

Obchodný názov a sídlo uchádzača 

1. Industriell s.r.o., Horné Naštice 174, 956 41 Horné Naštice  

IČO: 50306235  DIČ: 2120284463 

2. 

 

CALGARY, s.r.o., Východná 2338/21, 911 08 Trenčín 

IČO: 51113562   DIČ:  2120599921 
 

Ponúknutá suma za nájom nebytových priestorov:  

Industriell s.r.o: nájomné za nebytové priestory 30 Eur/m
2
/rok 

CALGARY, s.r.o.: nájomné za nebytové priestory 30 Eur/m
2
/rok 

    

Preskúmanie cenových  ponúk: komisia po otvorení cenových ponúk následne vykonala 

preskúmanie cenových ponúk a skonštatovala, že ponuka uchádzača CALGARY, s.r.o.  

zodpovedá podmienkam zverejneným v OVS č. 3/2017. Ponuku uchádzača Industriell s.r.o. 

komisia vyraďuje zo súťaže, pretože uchádzač má v súčasnej dobe voči vyhlasovateľovi OVS 

záväzky po lehote splatnosti vo výške 6 275,52 Eur. Podľa podmienok OVS totiž nebude do 

súťaže  zaradený návrh uchádzača, ktorý má voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote 

splatnosti. 
 

Komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom CALGARY, s.r.o., ktorej návrh 

splnil podmienky OVS č. 3/2017.  
 

Bánovce nad Bebravou, 26.10.2017 

 

Ing. Jozef Orieška   ................................... 

 

RNDr. Marián Kovalčík  .................................... 

 



Alena Horská     .................................... 

  

 

 

 


