Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej
konanej

dňa

s ú ťaže

16.8.2012

Dňa 16.8.2012 o 15.00 hod. sa v malej zasadačke MsÚ Vráble uskutočnila obchodná verejná
súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove ZBOV, Hlavná 1221 (MsÚ - prízemie

bývalá prevádzka cukrárne) - priestor o výmere cca 145 m 2 •

Informácie o konaní súťaže boli uverejnené na informačných tabuliach mesta , v mestskom
rozhlase, webovej stránke mesta, v novinách Naše Vráble a v Nitrianskych novinách MY.
V rámci súťaže boli podané 3 súťažné návrhy. po ich vyhodnotení komisia s prihliadnutím na
hodnotiace kritériá rozhodla stanoviť konečné poradie po osobných pohovoroch
s predkladateľmi súťažných návrhov umiestnených predbežne na 1. a 2. mieste dňa 17.8.
2012.
Konečné poradie stanovené komisiou:
1. súťažný návrh A
2. súťažný návrh C
3. súťažný návrh B
Komisia odporučila uzatvoriť nájomnú zmluvu s predkladateľom
Erik Hraška Espreso ,

Prílohy:
- menovanie členov komisie :
- súťažné návrhy
- hodnotenia členov komisie:
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17.8';Q'1f
Vo Vrábl'och
Zapísal: Imrich Voj Mc
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Súťaž sa uskutoční d ňa 16.08.2012 o 15.00 hod. v malej zasadačke MsÚ
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Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vrá ble

