Miestny úrad, Kutlíkova 17,
85212 Bratislava mestská časť Petržalka

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 s občerstvením na Vianočných trhoch pre príležitostný trh na
verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 26.11.2022 do 22.12.2022“
vyhlásenej dňa 14.10.2022 otvárala ponuky dňa 02.11.2022 o 13.00 hod. v priestoroch OSVP,
Ondreja Štefanka č.2, Bratislava
komisia na otváranie ponúk
Mgr. Ida Brtáňová
Róbert Marek
Martina Komendová
Renata Palušová

– tajomník komisie
– člen komisie
– členka komisie
- členka komisie

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

Sortiment :

Cena :

Poradie:

Zábezpeka :

Ľudovít SADLOŇ-Drevovýroba
1.Mája 17, 900 91 Limbach

cigánska pečienka, zemiaková placka ,
klobása, štrúdľa, osem druhov varené
víno, medovina, punč

162,00 €
4374,00 €

1.

300,00 €

Ľudovít SADLOŇ-Drevovýroba
1.Mája 17, 900 91 Limbach

cigánska pečienka, zemiaková placka ,
klobása, štrúdľa, osem druhov varené
víno, medovina, punč

161,00 €
4347,00 €

2.

300,00 €

CAMELOTS s.r.o.
Krížna 64
821 08 Bratislava

cig.peč., domáce klobásy, lokše, pagáčiky
štrúdle, vianoč.kapustnica vian.punč
s ovocím, čaj,var. Biele a červené víno,
ríbezlové víno, nealko a alko nápoe,
grilovaný encián....

141,00 €
3 807,00 €

3.

300,00 €

NIOS s.r.o.
Máchova 39
821 06 Bratislava

tri druhy cigánskej pečienky (klasická,
135,00 €
gazdovská,diabolská,pečené domáce
3 645,00€
klobásky, varené biele a červené víno, čaj,
horúca čokoláda, vianočný punč,detský punč

4.

300,00€

LODRO
Račianska 81
831 02 Bratislava

varené víno z vlastných viníc, vianočný
punč, detský punč, čaj alko a nealko
nápoje, čerstvé domáce langoše,
kapustnica, lokše, štrúdle, pagáče,
cigánska pečienka

131,50€
3 550,50 €

5.

300,00 €

CIBUS s.r.o.
Trenčianska 64
821 09 Bratislava

štrúdle,lokše,pagáče,posúchy,
pekárenske výrobky, kapustnica,
alko a nealko nápje,hrnčeky, guláš....

131,00 €
3 537.-€

6.

300,00 €

Miestny úrad, Kutlíkova 17,
85212 Bratislava mestská časť Petržalka

Roman JANKOVIČ
Mlynarovičova 1590/15
851 03 Bratislava

cigánska pečienka, pečená klobása,
pullet pork (trhané mäso v žemli),
lokše plnené, neplnené, štrúdľa,
wafle Lolly, zemiaková špirála,
varené víno, vianočný punč alko/
nealko, horúca čokoláda, Bombardino
alko/nealko, alko/nealko nápoje, čaj,
káva.....

130,50 €
3 523,50 €

7.

300,00 €

ŠENKÁR Denis
Haburská 84/15
821 01 Bratislava

cigánska pečienka, plnené lokše,štrúdle,
125,00 €
br.rožky,varené víno,vianočný punč,káva,čaj, 3 375,00€
horúca čokoláda...

8.

300,00€

FLINSTONES 1, s.r.o.
Ševčenkova 2,
851 01 Bratislava

cigánska pečienka, pečená klobása,
gril.encián, zem.placky, guláš , vian.
domáce lokše, domáce štrúdle,
francúzske palacinky, varené víno,
varený ríbezlák, vianočné punče
s ovocím viac druhov, hot alko drinks,
detský čaj, káva, detské vianočné punče
s ovocím, teplé ovocné nápoje,
alko a nealko nápoje......

125,00€
3 375,00 €

9.

300,00 €

FLINSTONES 1, s.r.o.
Ševčenkova 2,
851 01 Bratislava

cigánska pečienka, pečená klobása,
gril.encián, zem.placky, guláš , vian.
domáce lokše, domáce štrúdle,
francúzske palacinky, varené víno,
varený ríbezlák, vianočné punče
s ovocím viac druhov, hot alko drinks,
detský čaj, káva, detské vianočné punče
s ovocím, teplé ovocné nápoje,
alko a nealko nápoje......

125,00€
3 375,00 €

10.

300,00 €

KARPATY GRIL s.r.o.
Trlinská 84/H
900 81 Šenkvice

cigánska pečienka, gril.oštiepok, klobásy
lokše, štrúdle, vianočné koláče, vianočný
punč, varené víno biele, červené,
ríbezľové, medovina, detský punč, čaj

122,00 €
3 294,00 €

11.

300,00 €

Komisia vyhodnotila ponuky a konštatovala, že podmienky OVS na predloženie ponúk splnili
všetci 11 uchádzači.
Komisia odporúča starostovi Mestská časť Bratislava - Petržalka uzatvoriť zmluvy s 11
uchádzačmi na „Prenájom stánkov s občerstvením na Vianočné trhy pre príležitostný trh na
Námestí Republiky v čase od 26.11.2022 do 22.12.2022.
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V Bratislave dňa 02.11.2022
Mgr. Ida Brtáňová
tajomník komisie

