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Výsledok verejnej  obchodnej  súťaže na prenájom garáže č. 19 na Rovniankovej ul.č. 12 o výmere 18,92 m2  v Bratislave :

Na prenájom garáže č. 19 na Rovniankovej ul.č. 12 o výmere 18,92 m2  v Bratislave  boli doručené tri ponuky v poradí:

1.   Jozef Budúcky, Rovniankova 14, 851 02  Bratislava           18.12. 2009  o 08,41 hod. 
      -      splnené podmienky súťaže
      -      navrhovaná výška nájomného 38,10 € / m2   rok
     
	Ing. Stanislav Darula, Topoľčianska 3, 851 05  Bratislava  21.12.2009  o 13,05 hod.

	splnené podmienky  súťaže 

navrhovaná výška nájomného  42,00  € / m2   rok 

3.    Marcel Slávik, Rovniankova 14, 851 02  Bratislava           23.12.2009  o 11,52  hod.
       -      splnené podmienky súťaže
	  navrhovaná výška nájomného  44,39   € / m2   rok 


Komisia vyhodnotila jednotlivé ponuky a konštatovala, že všetci uchádzači splnili podmienky verejnej  obchodnej súťaže a v zmysle jediného kritéria najvyššej navrhovanej ceny nájomného za prenájom  garáže  za m2  na  rok  bol vybratý   uchádzač: 

- prenájom garáže č. 19 na Rovniankovej ul.č. 12 v Bratislave  -  Marcel Slávik s navrhovanou výškou nájomného  44,39   € / m2   rok 


Výsledok verejnej  obchodnej  súťaže na prenájom garáže č. 28 na Rovniankovej ul.č. 12 o výmere 28,33 m2  v Bratislave :

Na prenájom garáže č. 28 na Rovniankovej ul.č. 12 o výmere 28,33 m2 v Bratislave boli doručené dve ponuky v poradí:

1.     Ing. Stanislav Darula, Topoľčianska 3, 851 05  Bratislava   23.12.2009  o 07,40 hod.
        -   splnené podmienky súťaže
        -    navrhovaná výška nájomného  38,00   € / m2   rok
2.     Ing. Karol Vavrinec,  Hrobákova ul.č. 20, 851 02  Bratislava   23.12.2009  o 9,55  hod.
     -  splnené podmienky súťaže
     -  navrhovaná výška nájomného  45,00  € / m2   rok.

Komisia vyhodnotila jednotlivé ponuky a konštatovala, že obaja uchádzači splnili podmienky verejnej  obchodnej súťaže a v zmysle jediného kritéria najvyššej navrhovanej ceny nájomného za prenájom  garáže  za m2  na  rok  bol vybratý  uchádzač: 

- prenájom garáže č. 19 na Rovniankovej ul.č. 12 v Bratislave  -  Ing. Karol Vavrinec,  Hrobákova ul.č. 20, 851 02  Bratislava  s navrhovanou výškou nájomného  45,00   € / m2   rok 


Výsledok verejnej  obchodnej  súťaže na prenájom garáže č. 27 na Osuského ul. č. 3 o výmere 19,80 m2  v Bratislave :

Na prenájom garáže č. 27 o výmere 19,80 m2  na Osuského ul.č. 3 v Bratislave neboli doručené žiadne ponuky.

Vzhľadom k tomu, že na prenájom garáže č. 27 na Osukého ul. 3 v Bratislave nebola predložená žiadna ponuka,  komisia sa uzniesla osloviť záujemcov, ktorí neuspeli pri prenájme garáže č.19 a garáže č. 28 na Rovniankovej ul. č. 12 v Bratislave.     

Komisia telefonicky oslovila žiadateľov pána Jozefa Budúckeho, bytom Rovniankova 14, 851 02  Bratislava  a pána  Ing. Stanislava Darulu, bytom Topoľčianska 3, 851 05  Bratislava.   Ing. Stanislav Darula   nemal záujem o prenájom garáže  Osuského ul. č. 3 v Bratislave. Pán Jozef Budúcky prejavil záujem o prenájom  garáže  Osuského ul. č. 3 v Bratislave. Garáž  bola menovanému prenajatá za  38,10 € / m2   rok.


Na základe predložených dokladov a záverov výberového konania komisia odporučila  starostovi uzatvoriť  zmluvy s vybranými uchádzačmi. 




Zapísala: Iveta Podhradská

