Zápisnica

z otvárania obálok a posúdenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži

Deň, miesto konania: 21.3.2019 o 15.00 hod., kancelária riaditeľky Mestského
kultúrneho strediska Topoľčany.
Predmet ponuky: nebytový priestor o výmere 174 m² nachádzajúci sa v priestoroch
Domu kultúry na prízemí, Ul. Štúrova v Topoľčanoch, zapísaný na LV č. 2354 ako
stavba súp. č. 4914, orientačné č. 14 na pozemku parc. reg. „C“ č. 304/26 v k. ú.
Topoľčany (bývalý priestor Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Najnižšia ponuková cena za predmet ponuky: 12 000 €/rok
Lehota na podanie ponuky: 21.3.2019 do 11.00 hod.
Zverejnené v týždenníku PARDON dňa: 8.3.2019
Zverejnené na úradnej tabuli a na webových stránkach: www.topolcany.sk
www.kulturato.sk : od 28.02.2019 do 21.03.2019
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

lehota na podanie ponuky
označenie záujemcu
FO - fotokópia občianskeho preukazu
čestné vyhlásenie o neexistencii dlhov uchádzača voči mestu Topoľčany
ponuková cena za prenájom nebytového priestoru v €/rok
potvrdenie o zložení zábezpeky 500,- €
druh plánovanej činnosti
jednoduchá schéma, rozpis plánovaných stavebných úprav a návrh rozpočtu
dátum a podpis záujemcu, v prípade právnickej osoby aj odtlačok pečiatky
a uvedenie mena a funkcie osoby oprávnenej konať v jej mene

Na posúdenie predložených návrhov vymenovala primátorka mesta Topoľčany
komisiu v zložení:
Ing. Peter Žembera
Juraj Želiska
Mgr. Miroslav Bačík
Ing. Stanislava Orolínová
Radek Dajčar
Postup posudzovania návrhov:
- dodržanie lehoty na predkladanie návrhov
- dodržanie vyhlásených súťažných podmienok
Počet súťažných návrhov: Komisia konštatuje, že do konca lehoty na predkladanie
návrhov neboli vyhlasovateľovi doručené žiadne návrhy.

Výsledok hodnotenia obchodnej verejnej súťaže:
V obchodnej verejnej súťaži na nájom vyššie uvedených nehnuteľností sa za
prítomnosti dolu podpísaných členov komisie neposudzovala žiadna ponuka o nájom
predmetných nehnuteľností.
Komisia konštatuje, že túto obchodnú verejnú súťaž považuje za neúspešnú
a odporúča zopakovať obchodnú-verenú súťaž na nebytové priestory podľa
schválených podmienok OVS.
Každý člen komisie vyhlasuje, že nie je osobou blízkou žiadnemu uchádzačovi
súťaže. Taktiež nie je osobou v pracovnom alebo obchodnom vzťahu k žiadnemu
uchádzačovi, nie je spoločníkom ani členom orgánu žiadnej právnickej osoby, ktorá
podala súťažný návrh. Uvedené skutočnosti potvrdzuje svojím podpisom.
V Topoľčanoch, dňa 21.03.2019
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