
                                                                                                 
  Miestny úrad, Kutlíkova 17, 
  85212 Bratislava mestská časť Petržalka 

 
                                Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk OVS 

 

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 27.11.2021 do 22.12.2021“ 

 

 

vyhlásenej dňa 15.10.2021 otvárala ponuky dňa 02.11.2021 o 13.
00

 hod. v priestoroch OSVP, 

Ondreja Štefanka č.2, Bratislava  

 

komisia na otváranie ponúk 

 

Mgr. Ida Brtáňová    – tajomník komisie 

Róbert Marek    – člen komisie 

Martina Komendová    – členka komisie 

Jana Štrbová   – členka komisie 

 

 

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

uchádzačov : 

 
Názov spoločnosti :       Sortiment :                                             Cena :       Poradie:      Zábezpeka 

1. Andrej KOLLÁR  ručne zdobené medovníky,         55,50 €          1.       300,00 € 

    Ševčenkova 1051/5                 domáce trubičky, slané a sladké        1443,00 € 

    851 01  Bratislava  oblátky rôznych prítchutí,  turecký 

   med, griláž, kokosový kmeň, marcipán 

   lízatká s vianočkou tématikou, sladké 

   a kyslé pelendreky a cukrovinky pre 

   deti 

 

2. Dmytro BIOCHUK drevené hračky, drevené bytové                       46,00 €  2.      300,00 € 

    1. Mája   doplnky, decké vianočné atrakcie        1196,00 € 

    900 91  Limbach  a hračky 

 

 

3. JVN s.r.o.                                 zimné čapice, svietiace                                       42,00 €                 3.                                  300,00 €  

    Gercenova 1                             predmety, hrnčeky , darčekové                        1092,00 €   

     851 01 Bratislava   spomienkové predmety 

 

Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala, že podmienky OVS na predloženie ponúk splnili 

všetci traja uchádzači. 

 

Komisia odporúča starostovi Mestská časť Bratislava - Petržalka uzatvoriť zmluvy so 

všetkými tromi   uchádzačmi na „Prenájom stánku mimo občerstvenia na Vianočných trhoch 

pre príležitostný trh na Námestí Republiky v čase od 27.11.2021 do 22.12.2021“. 

 
1. Andrej KOLLÁR   

    Ševčenkova 1051/5                  

    851 01  Bratislava   

 



                                                                                                 
  Miestny úrad, Kutlíkova 17, 
  85212 Bratislava mestská časť Petržalka 
 

 

2. Dmytro BIOCHUK  

    1. Mája    

    900 91  Limbach   

 

 

3. JVN s.r.o.                                  

    Gercenova 1                                   

    851 01 Bratislava    

 

 

 
 

V Bratislave dňa 02.11.2021 

 

                                                                                                    Mgr. Ida Brtáňová 

                                                                                                     tajomník komisie 

 

                 

 

 
 


