MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6, tel. 63 820 158____________________ ______________
IČO 00 492 485, IČ DPH SK 2020910936, bankové spojenie: Prima-banka 1800839001/5600

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
obchodnej verejnej súťaže
podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platných
v Slovenskej republike
na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s uchádzačom o
„Prenájom priestoru pre stánok na „gastro-víkendy“ ako súčasť víkendových
programov a predaj občerstvenia počas Vianočných trhoch pre príležitostný trh na
verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 01.12.2017 do 20.12.2017“
vyhlásenej dňa 06.10.2016, otvárala ponuky dňa 16.10.2017 o 13.00 hod. v priestoroch
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
komisia na otváranie ponúk :
Ing. Martin F ü z e k – predseda komisie
Peter H á t a š – člen komisie
Jarmila Sadovská – členka komisie
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku s uvedením poradia a návrhov
uchádzačov :
Názov spoloč. (uchádz.) :
1. Ján E R T L

Sortiment :
1. (1.-3.12.) „1. gastro-víkend“ – gurmánska
špecialita trhané bravč. alebo morčacie mäso,
pripravované v špeciálnej údiarni priamo v stánku ,
zabíjačkové špeciality,
2.(6.12.) „návšteva Mikuláša“ – pečené prasiatko
3.(9.-10.12.) „2. gastro víkend“ – špeciality z diviny,jelení guláš, zabíjačkový guláš,
4. (16.-17.12)“3. gastro víkend“ – rybacie špeciality – halászle, pečené ryby na grile a vo frite,
údené pečené pstruhy...
ostatné dni : zapekačky, kurča, kolená, bôčik,
domáce klobásy, alko a nealko nápoje – varené
víno, punč, grog.

Cena :

Zábezpeka :

55,00 €

300,00 €

Komisia vyhodnotila ponuku, ktorá prišla ako jediná a konštatovala, že spoločnosť Ján Ertl,
bytom Bratislava, Homolova 8 splnila všetky kritériá OVS na hodnotenie.
Komisia odporúča riaditeľovi MP VPS uzatvoriť zmluvu s Ján Ertlom na „Prenájom priestoru
pre stánok na „gastro-víkendy“ ako súčasť víkendových programov a predaj občerstvenia na
Vianočných trhoch pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky
v čase od 01.12.2017 do 20.12.2017“.
V Bratislave dňa 17.10.2017
Ing. Martin F ű z e k
riaditeľ MP VPS Petržalka

