
 Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava,  907 01  Myjava 

____________________________________________________________ 

 

Zápisnica z vyhodnotenia  
obchodnej verejnej súťaže č. 1/2022 (ďalej len OVS) na uzavretie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov 

 

Vyhlasovateľ OVS: 

Gymnázium, Jablonská  301/5, Myjava, so sídlom Jablonská  301/5, 907 01 Myjava 

 

Zverejnenie OVS:  

dňa 14.1.2022 na webovej stránke vyhlasovateľa 

dňa 14.1.2022 na webovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja 

dňa 18.1.2022 a 25.1.2022 v regionálnom týždenníku KOPANIČIAR expres č. 3 a 4 

 

Ukončenie predkladania cenových návrhov: 04.02.2022 o 9,00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa:  08.02.2022 o 11,00 hod. 

 

Zloženie komisie: 

Mgr. Alena Jagošová – predseda komisie 

Mária Dugová – člen komisie 

RNDr. Ľubica Domenová – člen komisie 

 

Predmet OVS: 

Výber ekonomicky najvhodnejšieho cenového návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov o celkovej výmere 1 m
2
, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy, zapísanej na LV č. 709, 

súpisné č. 301, postavenej na pozemku parc. č. 1882/7, katastrálne územie Myjava.  

 

Kritérium  hodnotenia predložených  cenových návrhov: 

najvyššia  ponúkaná  cena  za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov pri splnení 

všetkých podmienok OVS (nájomné za 1 m
2
/rok). 
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Priebeh vyhodnocovania: 

Predseda komisie oznámil členom komisie obchodné mená uchádzačov. 

Ponuku predložili: 

Zoznam uchádzačov 
 

  
Por.č. 

návrhov 
Uchádzač 

Dátum 

predloženia 

cenového návrhu 

Spôsob 

predloženia 

1. 

VRBATA s.r.o.                       

Robotnícka 4465,                             

017 01 Považská Bystrica             

IČO: 36346837 

3.2.2022 poštou 

2. 

Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 

Cementárska 15,                                           

900 31 Stupava                                          

IČO: 35766875 

7.2.2022 poštou 

 

 

Komisia zistila, že v stanovenom termíne určenom na predkladanie ponúk, bola predložená 1 cenová  

ponuka, cenová ponuka spoločnosti Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava 

bola doručená až po termíne určenom na predkladanie ponúk. Komisia skontrolovala neporušenosť 

obálok, obálky otvorila a pristúpila k vyhodnocovaniu podmienok, požiadaviek a náležitostí OVS. 

 

Podmienky, požiadavky a náležitosti OVS  
 

Por. č. 

návrhov 
Uchádzač 

Identifikačné 

údaje 

uchádzača 

Bankové 

spojenie 

uchádzača 

Navrhovaná  

výška 

nájomného  

za 1m
2
/rok 

Čestné 

vyhlásenie 

uchádzača,        

že súhlasí                 

s podmienkami 

súťaže 

Vyhlásenie 

uchádzača, že             

na vlastné 

náklady 

vykoná 

všetky 

potrebné 

úpravy 

Informácia         

o tom,  či 

automat 

disponuje aj 

platobným 

terminálom         

s 

bezhotovostnou 

platbou: 

všetkými 

požadovanými 

spôsobmi 

1. 

VRBATA s.r.o.                       

Robotnícka 4465,                             

017 01  Považská 

Bystrica 

predložil predložil predložil predložil predložil predložil 

2. 

Delikomat Slovensko,            

spol.  s r.o. 

Cementárska 15,                                           

900 31  Stupava                                           

predložil predložil predložil predložil predložil predložil 
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Komisia skonštatovala, že predložené ponuky splnili podmienky stanovené v OVS.  

 

Komisia pristúpila k vyhodnocovaniu cenových návrhov a zostaveniu poradia úspešnosti na základe 

podmienok stanovených v OVS:  

 

Poradie uchádzačov 

Por.č. 

návrhov 
Uchádzač 

Vyhlasovateľom 

stanovená 

minimálna výška 

nájmu v 

eur/rok/1m² 

Uchádzačom 

predložená 

výška nájmu v 

eur/rok/1m² 

Poradie 

úspešnosti 

1. 

VRBATA s.r.o.                       

Robotnícka 4465,                             

017 01 Považská Bystrica             

IČO: 36346837 

550 €/rok/1m² 840 €/rok/1m² 1. 

2. 

Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 

Cementárska 15,                                           

900 31 Stupava                                          

IČO: 35766875 

550 €/rok/1m² 630 €/rok/1m²   

 

     V priebehu vyhodnocovania nebol zistený konflikt záujmov, uchádzači dodržali minimálnu výšku 

nájomného stanovenú v podmienkach OVS. Z predložených cenových návrhov predložila vyššiu cenovú 

ponuku spoločnosť VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica. Spoločnosť Delikomat 

Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava predložila cenovú ponuku po stanovenom 

termíne a cenová ponuka tejto spoločnosti bola nižšia.            

Komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov s víťaznou firmou VRBATA s.r.o., 

Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica.               

 

V Myjave, 8.2.2022 
 

Komisia: 

Mgr. Alena Jagošová – predseda komisie   ........................................... 

RNDr. Ľubica Domenová – člen komisie   ........................................... 

Mária Dugová – člen komisie    ........................................... 

 

Schválil: Ing. Alena Havlíková – riaditeľka    ........................................... 


