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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 stánkov mimo občerstvenia na Vianočných trhoch pre príležitostný trh na 

verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 02.12.2016 do 21.12.2016“ 

 

 

vyhlásenej dňa 03.10.2016, otvárala ponuky dňa 14.11.2016 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 

Dušan  Z á h o r s k ý – člen komisie 

Jarmila Sadovská – členka komisie 

 

 

Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku s uvedením poradia a návrhov 

uchádzačov : 

 

Názov spoloč. (uchádz.) :        Sortiment :                         Cena :   Poradie :   Zábezpeka : 
 

1.JVN s.r.o.                                                        upomienkové predmety,                            30,00 €              1                            300,00 € 

    Gercenova 1                                                   svietiace predmety, hrnčeky                   600,00 € 

    851 01 Bratislava                                           s detským motívom ručne 

                                                                             vyrobené, zimné čiapky ... 

 

2.EK plus, s.r.o.                                                 vianočné oblátky, plnené, kokos                20,00 €            2                            300,00 € 

   Vranovská 6                                                    marcipán, lízanky, gumené cukrí-          400,00 €     

   851 01 Bratislava                                            ky, med, griláž ... 

 

3. EK plus, s.r.o.                                                 údeniny, slanina, klobásky , údené           20,00 €           3                             300,00 € 

    Vranovská 6                                                    stehno, šunka, bôčik, medovina ...          400,00 €       

    851 01 Bratislava 

 

 

 

 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia : 

 

 



 

 

Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala nasledovné : 

Predložené tri ponuky splnili všetky kritériá OVS. Na prvom mieste sa umiestnila firma JVN 

vzhľadom k ponúknutej finančnej čiastke.              

                                                                           

 

Komisia odporúča riaditeľovi MP VPS uzatvoriť zmluvy so všetkými tromi uchádzačmi na 

„Prenájom stánkov mimo občerstvenia na Vianočný trh pre príležitostný trh na Námestí 

Republiky v čase od 02.12.2016 do 21.12.2016“. 

 

 
1.JVN s.r.o.                                                        

    Gercenova 1                                                  

    851 01 Bratislava                                         

                                                                           

 

2.EK plus, s.r.o.                                                  

   Vranovská 6                                                   

   851 01 Bratislava                                          

 

3. EK plus, s.r.o.                                                

    Vranovská 6                                                      

    851 01 Bratislava 

 

 

 

V Bratislave dňa 15.11.2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Martin  F ü z e k 

                                                                                       riaditeľ MP VPS Petržalka 

 

 

 

 

 
 

 


