Zápisnica
vyhodnotenie vyhlásenej súťaže na nájom areálu tenisových kurtov na
Bodvianskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
dňa 25.06.2018
Zloženie komisie:
JUDr. Eva Fajnorová, ved. odboru právneho a správy majetku
Mgr. Monika Dudová, ved. referátu správy nehnuteľného majetku
Ing. Lucia Jánošíková, referát právny a verejného obstarávania
Predmet súťaže:
Dňa 8.6.2018 bola v súlade s prijatým uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 388/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018 vyhlásená súťaž na nájom
športového areálu – tenisových kurtov, ktoré slúžia ako tenisová základňa mládeže
podporovaná mestskou časťou, postavených na časti pozemku parc. č. 1168/1 cca 1600 m2,
evidovaný na liste vlastníctva č. 1095, na Bodvianskej ulici v Bratislave, k. ú.Vrakuňa
Stanovené kritériá:
- doba nájmu určitá 5 rokov,
- výška nájomného minimálne 1400,00 Eur/rok,
- ponúkne najvyššiu cenu za prenájom paušálne ročne bez ohľadu na dobu skutočného
užívania kurtov počas celého roka,
- uchádzač musí mať na uvedenú činnosť oprávnenie,
- súťažiaci svojim podpisom berie na vedomie, že v prípade že sa stane víťazom súťaže ako
nájomca zabezpečí na vlastné náklady údržbu a opravy športového areálu - tenisových
kurtov formou vloženia investícií do predmetu nájmu prácami a materiálom na
prevádzkovanie – najmä navezenie a údržba vrstvy antuky, jej nivelizácia, vrátane
zapracovania čiar a zavalcovanie, drobné opravy oplotenia, umiestnenie mobilného
chemického WC v športovom areáli, samostatný merač na odber studenej vody, v prípade
potreby samostatný merač spotreby elektrickej energie na osvetlenie kurtov, reklamné
stavby na oplotení areálu budú umiestnené len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení
prenajímateľom,
- predloženie súťažného návrhu a ponuky ceny nájmu v termíne do 22.06.2018 do 12.00 h.
do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave
v uzatvorenej obálke s označením „Nájom – tenisové kurty na Bodvianskej ul.
v Bratislave“.

Kritéria hodnotenia:
- 100 % kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je predloženie súťažného návrhu
s najvyššou cenovou ponukou za nájom.
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Zoznam súťažných návrhov:
Do súťaže boli doručené dva súťažné návrhy:
Dňa 18.06.2018
- súťažný návrh od Roman Rendek, Borekova 56, 821 06 Bratislava,
IČO: 45947899
- výška navrhnutého nájomného 2080,00 Eur za rok
Dňa 22.02018 o 9,43 h.
- súťažný návrh od BALTY s.r.o., Jégeho 19,821 08 Bratislava, IČO: 36 779 334
- výška navrhnutého nájomného 1500,00 Eur za rok
Vyhodnotenie súťaže:
- obidvaja súťažiaci v súťažnom návrhu navrhli cenu nájmu v súlade s vyhlásenými
súťažnými podmienkami vyššiu ako minimálne stanovená cena, svojim podpisom
zobrali na vedomie a súhlasili v prípade uzatvorenia zmluvy o nájme so
stanovenými zmluvnými podmienkami,
- vo výpise z registra živnostenského p. Roman Rendek, Borekova 56, 821 06
Bratislava, IČO: 45947899, má oprávnenie na prevádzkovanie športových
zariadení, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- vo výpise z obchodného registra má spoločnosť BALTY s.r.o., Jégeho 19,821 08
Bratislava, IČO: 36 779 334 oprávnenie na predmet činnosti – prevádzkovanie
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prevádzkovanie športových
zariadení, výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry – tréner tenisu,
-

v súlade s predloženými cenovými ponukami bol vyhodnotený ako
1./ víťaz súťaže Roman Rendek, Borekova 56, 821 06 Bratislava,
IČO: 45947899 cenovou ponukou 2080,00 Eur za rok,
2./ BALTY s.r.o., Jégeho 19,821 08 Bratislava, IČO: 36 779 334 s cenovou
ponukou 1500,00 Eur za rok
Hodnotiaca komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme tenisových kurtov
na Bodvianskej ulici v Bratislave s víťazom súťaže:
Roman Rendek, Borekova 56, 821 06 Bratislava, IČO: 45947899

Podpisy komisie:
Meno a priezvisko
JUDr. Eva Fajnorová, v.z.
l. .................................................................
Mgr. Monika Dudová, v.z.
2. ................................................................
Ing. Lucia Jánošíková, v.z.
3. .. .............................................................

Podpis

.......................................................
.......................................................
.......................................................
2

