MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6, tel. 63 821 223, fax 63 829 117____________________ _
IČO 00 492 485, IČ DPH SK 2020910936, bankové spojenie: Dexia-banka1800839001/5600

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk OVS
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 stánkov mimo občerstvenia na Vianočných trh pre príležitostný trh na
verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015“
vyhlásenej dňa 07.10.2015 vyhodnotila ponuky dňa 18.11.2015 o 10.00 hod. v priestoroch
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
Komisia na vyhodnotenie ponúk :
Ing. Martin Füzek – predseda komisie
Dušan Záhorský – člen komisie
Jarmila Sadovská – členka komisie
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku s uvedením poradia a návrhov
uchádzačov :
Názov spoločnosti /uchádzača/

Sortiment

1.ORIGINÁL TRDELNÍK
K. Németh, KONZUM
SNP 2
937 01 Želiezovce

výroba a predaj trdelníkov na
priamu konzumáciu, v 5 príchutiach, káva, nealko, varené víno ...

2. JVN s.r.o.
Gercenova 1
Bratislava

Cena : Poradie :

Zábezpeka :

50,00 €
800,00 €

1

upomienkové predmety, svietiace
ručne spracované šálky, čiapky...

25,00 €
400,00 €

2

300,00 €

3.EK plus, s.r.o.
Vranovská 6
851 01 Bratislava

vianočné oblátky, plnené, kokos,
marcipán, lízanky, gumené cukríky, medovina ...

22,00 €
352,00 €

3

300,00 €

4. OKRAJ o.z.
Gercenova 8/11
851 01 Bratislava

charitatívny stánok - adventné
vence, ikebany, dekoračný materiál....

1,00 €

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia :

300,00 €

-

Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala nasledovné :
predložené ponuky splnili tri zo štyroch predložených ponúk všetky kritériá OVS. OKRAJ
o.z. nepredložila všetky potrebné doklady, ktoré boli uvedené v podmienkach, a preto
komisia odporúča riaditeľovi MP VPS Petržalka uzatvoriť zmluvy s nasledovne uvedenými
uchádzačmi na „Prenájom stánkov mimo občerstvenia na Vianočný trh pre príležitostný trh na
Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015“ :

1.ORIGINÁL TRDELNÍK
K. Németh, KONZUM
SNP 2
937 01 Želiezovce
2. JVN s.r.o.
Gercenova 1
Bratislava
3.EK plus, s.r.o.
Vranovská 6
851 01 Bratislava

V Bratislave dňa 18.11.2015
Ing. Martin F ü z e k
predseda komisie

