
Zápis 

zo  zasadnutia  komisie  menovanej  primátorom  mesta  na  otváranie  obálok  na  vyhodnotenie
súťažných návrhov doručených na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie
zmluvy o nájme 7 predajných stánkov,  ktoré budú postavené na Námestí  sv.  Egídia  v Poprade
v mesiaci november 2018.
Zasadnutie komisie sa konalo dňa 08.11.2018 o 08,30 hod. na MsÚ v Poprade.

Predmet nájmu: 7 predajných stánkov, ktoré budú postavené v mesiaci november 2018 na Námestí
sv. Egídia v Poprade. Predajné stánky sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne  nájomné  bolo  stanovené  v  súlade  s  Cenníkom na  stanovenie  minimálnych  cien  za
prenájom predajných stánkov v Poprade. Minimálne nájomné za obdobie prenájmu bolo stanovené
nasledovne:

- predajný stánok, rozmer 1,70 x 1,90 m (stánok č. 1, 2, 7) 260,00 €
- predajný stánok, rozmer 1,70 x 2,20 m (stánok č. 3, 4, 5, 6) 360,00 €

Zasadnutie  komisie  menovanej  primátorom  mesta  v  zložení:  predseda  komiesie  Ing.  Angela
Františková, členovia komisie Mgr. Slavomír Karabinoš, Dana Liptáková, Ing. Iveta Borňáková,
Ing. Mária Kubalová sa konalo 08.11.2018 o 08,30 hod.

Kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov boli:
a) cenová ponuka  40 bodov
b) poskytované služby (pri rovnakej cene – účel využitia) 60 bodov

V lehote  bolo  doručených  celkom 14 súťažných  návrhov.  Komisia  skontrolovala  neporušenosť
obálok a  obálky otvorila.  Zoznam účastníkov uvedenej  súťaže a ponúkaný sortiment  predaja je
uvedený v Prílohe č.  1 k Zápisnici  OVS – Prenájom stánkov – Vianoce 2018. Všetci  účastníci
súťaže ponúkli vyššie alebo rovnaké nájomné, ako minimálne nájomné stanovené v podmienkach
súťaže na jednotlivé predajné stánky, čím splnili základnú podmienku súťaže.

Predajný stánok č. 1, rozmer 1,70 x 1,90 m – stanovené minimálne nájomné 260,00 €

Na stánok č. 1 boli doručené návrhy:
1. Rozália Marová, Lidická 1630/53, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO 44168667

Navrhované  nájomné  je  311,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Ján Vansa, Nezábudkova 654/9, 971 01 Prievidza, IČO 44821352
Navrhované  nájomné  je  900,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

3. SENEL s.r.o., Školská 449/3, 059 35 Batizovce, IČO 47586923
Navrhované  nájomné  je  600,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

4.  Občianske  združenie  –  Lepšie  miesto  pre  život,  Stavbárska  3627/1,  058  01  Poprad,  IČO  
45785619
Navrhované  nájomné  je  400,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže
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Komisia  na  základe  kritérií  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  tieto  vyhodnotila  a  určila
nasledovné poradie:
Navrhovateľ                   Nájomné cena       Body za cenu         Body za účel                   Spolu                 Poradie
1. Rozália Marová 311 14 50 64 4.
2. Ján Vansa 900 40 50 90 1.
3. SENEL s.r.o. 600 27 50 77 3.
4. OZ Lepšie miesto
    pre život 400 18 60 78 2.

Z  dôvodu, že 1. v poradí pán Ján Vansa ako jediný doručil OVS na prenájom stánku č. 6 v Poprade,
komisia  vyhodnotila  ako výhercu v 2.  poradí  -  OZ Lepšie  miesto pre život  aj  s  odôvodnením
predaja keramických hrnčekov s vianočnou tematikou a tematikou so zvonicou.

________________________________________________________________________________

Predajný stánok č. 2, rozmer 1,70 x 1,90 m – stanovené minimálne nájomné 260,00 €

Na stánok č. 2 boli doručené návrhy:
1. Rozália Marová, Lidická 1630/53, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO 44168667

Navrhované  nájomné  je  311,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Mgr. Peter Sklenka, Svätoplukova 2726/25, 058 01 Poprad, IČO 45707901
Navrhované  nájomné  je  400,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

3. Bibiána Štrbová, Ulica A. Rudnaya 204/19, 971 01 Prievidza, IČO 50275879
Navrhované  nájomné  je  950,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Komisia  na  základe  kritérií  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  tieto  vyhodnotila  a  určila
nasledovné poradie:
Navrhovateľ                   Nájomné cena       Body za cenu         Body za účel                   Spolu                 Poradie
1.  Rozália Marová 311 13 40 53 3.
2.  Mgr. Peter Sklenka 400 17 60 77 2.
3.  Bibiána Štrbová 950 40 60 100 1.

________________________________________________________________________________

Predajný stánok č. 3, rozmer 1,70 x 2,20 m – stanovené minimálne nájomné 360,00 €

Na stánok č. 3 boli doručené návrhy:
1. MASOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o.,  Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica, IČO
36505323

Navrhované nájomné je  360,00 €,  čo  je  rovnaká ponuka ako minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Komisia  na  základe  kritérií  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  tieto  vyhodnotila  a  určila
nasledovné poradie:
Navrhovateľ                   Nájomné cena       Body za cenu         Body za účel                   Spolu                 Poradie
1.  MASOVÝROBA
     ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o. 360 40 60 100 1.
________________________________________________________________________________
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Predajný stánok č. 4, rozmer 1,70 x 2,20 m – stanovené minimálne nájomné 360,00 €

Na stánok č. 4 boli doručené návrhy:
1. Miroslava Horevajová, Ludvika Svobodu 4885/93, 058 01 Poprad, IČO 50260391

Navrhované  nájomné  je  650,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Komisia  na  základe  kritérií  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  tieto  vyhodnotila  a  určila
nasledovné poradie:
Navrhovateľ                   Nájomné cena       Body za cenu         Body za účel                   Spolu                 Poradie
1.  Miroslava Horevajová  650 40 60 100 1.

________________________________________________________________________________

Predajný stánok č. 5, rozmer 1,70 x 2,20 m – stanovené minimálne nájomné 360,00 €

Na stánok č. 5 boli doručené návrhy:
1. Ján Vansa, Nezábudkova 654/9, 971 01 Prievidza, IČO 44821352

Navrhované  nájomné  je  950,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Budúcnosť vidieka o.z., Školská 13, 053 13 Letanovce, IČO 42111048
Navrhované  nájomné  je  400,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Komisia  na  základe  kritérií  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  tieto  vyhodnotila  a  určila
nasledovné poradie:
Navrhovateľ                   Nájomné cena       Body za cenu         Body za účel                   Spolu                 Poradie
1.  Ján Vansa    950 40 50 90 1.
2.  Budúcnosť vidieka o.z.   400 17 60 77 2.

Z  dôvodu, že 1. v poradí pán Ján Vansa ako jediný doručil OVS na prenájom stánku č. 6 v Poprade,
komisia  vyhodnotila  ako  výhercu  v  2.  poradí  –  Budúcnosť  vidieka  aj  s  odôvodnením predaja
sortimentu, a to hlavne syrov, rôznych druhov domácich džemov, sirupov a byliniek

________________________________________________________________________________

Predajný stánok č. 6, rozmer 1,70 x 2,20 m – stanovené minimálne nájomné 360,00 €

Na stánok č. 6 boli doručené návrhy:
1. Ján Vansa, Nezábudkova 654/9, 971 01 Prievidza, IČO 44821352

Navrhované  nájomné  je  1000,00 €,  čo  je  vyššia  ponuka ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Komisia  na  základe  kritérií  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  tieto  vyhodnotila  a  určila
nasledovné poradie:
Navrhovateľ                   Nájomné cena       Body za cenu         Body za účel                   Spolu                 Poradie
1.  Ján Vansa   1000 40 60 100     1.

________________________________________________________________________________
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Predajný stánok č. 7, rozmer 1,70 x 1,90 m – stanovené minimálne nájomné 260,00 €

Na stánok č. 7 boli doručené návrhy:
1. Rozália Marová, Lidická 1630/53, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO 44168667

Navrhované  nájomné  je  311,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Bibiána Štrbová, Ulica A. Rudnaya 204/19, 971 01 Prievidza, IČO 50275879
Navrhované  nájomné  je  600,00  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Komisia  na  základe  kritérií  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  tieto  vyhodnotila  a  určila
nasledovné poradie:
Navrhovateľ                   Nájomné cena       Body za cenu         Body za účel                   Spolu                 Poradie
1.  Rozália Marová 311 21 50 71 2.
2.  Bibiána Štrbová 600 40 60 100 1.

Komisia vyhodnotila ako výhercu  v 2. poradí pani Rozáliu Marovú s odôvodnením, že navrhovateľ
v 1. poradí  pani Bibiána Štrbová bola vyhodnotená ako výherca v predajnom stánku č. 2.
________________________________________________________________________________

Navrhovatelia  predložili  požadované  čestné  prehlásenie  o  tom,  že  majú  vysporiadané  všetky
záväzky  voči  vyhlasovateľovi  súťaže  a  jeho  organizáciám  a  zariadeniam  a  že  pristúpia
k  uzatvoreniu  zmlúv  o  nájme  predajných  stánkov  s  podstatnými  náležitosťami  uvedenými
v súťažných podmienkach,  na ktorých vyhlasovateľ  súťaže trvá.  Komisia  vyberala  jednotlivých
nájomcov v súlade s  podmienkami súťaže a s prihliadnutím na to,  aby sortiment predaja nebol
jednotvárny.
Komisia navrhuje vypracovať nájomné zmluvy s účinnosťou od 30.11.2018 a navrhuje prenajať
predajné stánky nasledovne:

Stánok č. 1 -   Občianske združenie – Lepšie miesto pre život
Stánok č. 2 -   Bibiána Štrbová
Stánok č. 3 -   MASOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o.
Stánok č. 4 -   Miroslava Horevajová
Stánok č. 5 -   Budúcnosť vidieka o.z.
Stánok č. 6 -   Ján Vansa
Stánok č. 7 -   Rozália Marová

Prílohou  zápisu  je  prezenčná  listina  zo  stretnutia  komisie  na  vyhodnotenie  obchodnej  verejnej
súťaže  menovanej  primátorom  mesta  zo  dňa  08.11.2018  a  zoznam  stánkov  s  nájomcom  a
sortimentom predaja.

V Poprade dňa 08.11.2018
Zapísala: Adriana Balážová
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Zoznam stánkov – nájomca a sortiment predaja

Nájomca Sortiment predaja

1. teplá medovina, vianočný punč, varené víno, keramické hrnčeky s vianočnou tematikou 

a tematika so zvonicou, vianočné pečivo

2. horúca čokoláda, varená medovina, vianočný punč, nealko vianočný punč, varené ríbezľové

víno, varené slivkové víno, kvetový, agátový a lesný med, lúpané vlašské orechy,

vianočné vence a svietniky, vianočné oblátky a trubičky, ovocné vína jahoda, čučoriedka,

3.
4.

5.
punč, nealko nápoje, červené víno, bazové víno, teplá čokoláda

6. varená kukurica, hriata medovina, vianočný punč, nealko punč, ohrievané ovocné vína -

jahoda, slivka, varené ríbezľové víno, vlašské orechy, med agátový a lesný, medovina,

7. teplá medovina, punč, detský punč, ríbezľové víno, vianočné oblátky

V Poprade dňa 08.11.2018

Doba nájmu od 30.11.2018 do 10.01.2019 s možnosťou predĺženia do 25.01.2019

Občianske združenie – Lepšie miesto pre život

Bibiána Štrbová

ríbezľa v 1l fľ.s vian.tematikou, vianočné trvanlivé pečivo, medovníčky

MASOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o. Knižkov hot-dog a tradičné údeniny

Miroslava Horevajová vianočný punč, ríbezľovíé víno, horúca čokoláda so šľahačkou, horúce jabĺčko,

detský punč, bombardino, medoviny

Budúcnosť vidieka o.z. Hot-dog, syry, klobásy, rôzne druhy domácich džemov, sirupov a byliniek, medovina,

Ján Vansa

ovocné víno vo fľašiach, vianočné pečivo, medovníky, zázvorníky, oblátky, trubičky

Rozália Marová

Vypracovala: Adriana Balážová
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