Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder, Nám. B. Bartóka 497/20, 93201 Veľký
Meder

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
na uzavretie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie školského bufetu

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
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1. Základné informácie:
Základná škola Jána Amosa Komenského ako správca majetku mesta Veľký Meder (ďalej len
ako „ZŠ JAK“) v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta Veľký Meder č. 135 o hospodárení a nakladaní s
majetkom mesta vyhlásila dňa 13.04.2022 obchodnú verejnú súťaž o víťazný návrh na
uzatvorenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov na prevádzkovanie školského bufetu o
celkovej výmere 10 m², nachádzajúceho sa na 1. NP ZŠ Jána Amosa Komenského, situovanej
na Nám. B. Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder (stavba so súpisným číslom: 495, zapísaná na
LV č. 2287, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, okres: Dunajská
Streda, obec: Veľký Meder, k. ú. Veľký Meder, na pozemku par. č. 1/3, zastavané plochy a
nádvoria.).
2. Komisia na vyhodnotenie súťažných ponúk:
Komisia na vyhodnotenie ponúk zasadla dňa 02.05.2022 o 10,00 hod. v riaditeľni Základnej
školy J. A. Komenského Veľký Meder, Nám. B. Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder
a pracovala v zložení:
Predseda komisie:

PaedDr. Amália Tóthová, riaditeľka školy ZŠ JAK

Členovia komisie:

Katarína Méryová, ekonómka ZŠ JAK
Ing. Denisa Cződör, Asistent primátora pre VO, rozvojovú
stratégiu a štrukturálne fondy, MsÚ Veľký Meder

Vyhlásenie členov komisie:
Vyhlasujem, že nebudem poskytovať žiadne informácie, ktoré som dostal alebo sám vypracoval
v súvislosti s vyhodnotením pre vyššie uvedený predmet obstarávania žiadnym osobám, ktoré
nie sú členmi hodnotiacej komisie. Som si vedomý a akceptujem skutočnosť, že celá písomná
dokumentácia musí byť zabezpečená tak, aby sa vylúčila jej strata a aby sa nedostala do rúk
neoprávnených osôb. Zároveň vyhlasujem, že nemám žiadny konflikt záujmov.

PaedDr. Amália Tóthová

................................................

Katarína Méryová

................................................

Ing. Denisa Cződör

………………………………
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3. Zoznam predkladateľov ponúk:
Komisia na vyhodnotenie súťažných ponúk skontrolovala doručené obálky. Na základe
Oznámenia o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže zverejnenom dňa 13.04.2022 bola
v stanovenom termíne doručená 1 obálka od záujemcu:
Alojz Dorák, 930 11 Topoľníky, Pionierska 834/4, IČO: 30 369 1747

4. Predložené ponuky:
V súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže uchádzač predložil nasledovnú ponuku:
Ponuka

Záujemca

1.

Alojz Dorák,
930 11 Topoľníky, Pionierska
834/4,
IČO: 30 369 1747

Ponúkaná cena v EUR/
školský rok

Mesačné nájomné v EUR

500,00

50,00

5. Záverečné rozhodnutie komisie na vyhodnotenie ponúk:
Komisia na základe Oznámenia o vyhlásení obchodnej súťaže zo dňa 13.04.2022 zverejneného
riaditeľkou Základnej školy J. A. Komenského vo Veľkom Mederi podľa § 281 až 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta
Veľký Meder č. 135 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a zároveň zverejneného
mestským úradom Veľký Meder, rozhodla takto:

Do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (OVS) sa prihlásil 1 záujemca. Kritériom na výber
najvhodnejšej ponuky bola najväčšia výška nájmu za prevádzkovanie školského bufetu, rozsah
úprav a pestrosť ponúkaného sortimentu. Víťazný záujemca splnil podmienky stanovené
v oznámení o vyhlásení OVS, predložil požadované dokumenty a ponúkol výšku odplaty za
prenájom priestorov pre prevádzku školského bufetu 500,00 EUR/školský rok (10 mesiacov),
t.j. 50,00 EUR/mesiac. Cena zároveň zodpovedá obvyklým cenám na trhu. Komisia v zmysle
§ 286 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka prijala predložený návrh
a rozhodla uzatvoriť nájomnú zmluvu s:
Alojz Dorák, 930 11 Topoľníky, Pionierska 834/4, IČO: 30 369 1747

Vo Veľkom Mederi, dňa 02.05.2022
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Zapísala: Ing. Denisa Cződör

Podpisy členov komisie:
PaedDr. Amália Tóthová

................................................

Katarína Méryová

................................................

Ing. Denisa Cződör

………………………………

Schválil:

PaedDr. Amália Tóthová
riaditeľka školy
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