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        Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07  Bratislava


                                             Tlačivo záväznej ponuky

S Ú Ť A Ž N Ý    N Á V R H

     V rámci vyhlásenej súťaže formou obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľom, ktorým je mestská časť Bratislava-Vrakuňa na nájom  nehnuteľností  zo  dňa 08.12.2021  podávam  tento záväzný súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami: 

                                                                         Čl. I 
                                                                 Predmet súťaže

Nehnuteľnosti  - nebytové priestory v stavbe  na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave, druh stavby – iná stavba, o podlahovej ploche 861,15 m2 a  pozemku registra „C“ KN parc. č. 3607/1 – dvor o výmere 4251 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Protokolom č. 72/91 dňa 13.11.1991,  evidované na LV č. 1095,   k. ú. Vrakuňa,
pre účely škôl a školských zariadení.

   Minimálna výška nájomného za nebytové priestory  je  17,- Eur/m2/rok. 
   Minimálna výška  za  pozemok  je  1,- Eur/m2/rok.
   
Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú výšku ročného nájomného                        za celý predmet nájmu. 
Budúci nájomca bude okrem výšky nájomného uhrádzať poplatky za služby spojené s užívaním priestorov – kúrenie, TÚV, studená voda, OLO, elektrina, atď.
Nájomná zmluva bude uzatvorená od 01.09.2022 na dobu určitú v trvaní 20 rokov, na nebytové priestory bude uzatvorená zmluva v zmysle zákona č. 116/11990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov  a  druhá  zmluva na nájom  pozemku – dvorný areál podľa § 663 a nasl. ust.. Občianskeho zákonníka. 
Ďalšie predĺženie doby nájmu bude v závislosti od vložených investícií do predmetu nájmu.


Čl. II
Identifikačné údaje účastníka súťaže 

Názov:                 ….......................................................................................................................

zastúpený:           ….......................................................................................................................

adresa sídla:        ….......................................................................................................................

zapísaný v registri  …...................................................................................................................

IČO:                       …......................................

bankové spojenie: ….…......................................   číslo účtu:   ..…..............................................

číslo telefónu:        …...........................................  e-mail:        ….................................................
                                                                      

Čl. III
Návrh výšky ceny a účel nájmu



Výška nájomného za nebytové priestory a pozemok:               

NEBYTOVÉ  PRIETORY:

Ponúkaná cena za nájom  nebytových priestorov: ….................................... Eur/m2/rok

slovom: …............................................................................................................Eur/m2/rok

Ročný nájom celkom za 861,15 m2: ................................. Eur

Účel nájmu: ................................................................................................................................
  
                      ................................................................................................................................


POZEMOK  dvorný areál:

Ponúkaná cena za nájom  pozemku (dvor): ….................................... Eur/m2/rok

slovom: …..................................................................................................Eur/m2/rok

Ročný nájom celkom za 4251 m2: ................................. Eur




Záväzná výška vložených investícií počas prvých 4 rokov od  podpisu nájomnej zmluvy:  

.........................  Eur


      
Čl. IV
Ostatné ustanovenia

	Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
V súlade so znením podmienok obchodnej verejnej súťaže bod 7. 


Ako  účastník vyhlásenej  súťaže súhlasím so spracovaním  údajov  v  evidenčných  systémoch  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa.

	Ako súťažiaci prehlasujem(-e), že prihlásením do súťaže akceptujem(-e) stanovené zmluvné podmienky  v súlade s vyhlásenou súťažou.


	Týmto prehlasujem ako iná fyzická osoba, že v deň podania súťažného návrhu som dovršil(-a) 18 rokov.


	Týmto prehlasujem(-e), že spĺňam(-e) podmienky oprávnenia zúčastniť sa súťaže  v súlade so znením súťažných podmienok. 


	Týmto čestne prehlasujem(-e), že nemám(-e) záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie.


	Týmto prehlasujem, že pred podaním súťažného bola uhradená paušálna nevratná náhrada                 vo výške 15,- Eur na účet vyhlasovateľa súťaže. V prílohe prikladám potvrdenie o úhrade.  


	Beriem na vedomie, že v prípade vyhodnotenia tohto súťažného návrhu ako víťazného uhradím v stanovenej lehote 1000,- Eur  ako finančnú zábezpeku, ktorá bude v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu odpočítaná z úhrad nájomného.

 
      V ….................................. dňa ...........................


                                                      



                                                                                                     ….....................................................
                                                                                                                  Podpis a pečiatka  
                                                                                                    uchádzača, resp. oprávnenej osoby 
                                                                                                                 konať za uchádzača



    Povinné prílohy súťažnej ponuky:
Písomne referencie o doterajšej činnosti. 
Popis činnosti, ktorá bude vykonávaná v predmete nájmu.
Charakteristika a stručný štruktúrovaný rozpis   
predmetu vložených investícií v zmysle predkladanej záväznej ponuky.   
4.   Potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku.

