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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 priameho nájmu vyhlasovateľom mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa na nájom  nehnuteľnosti  zo  dňa 18.07.2022  podávam  tento záväzný súťažný návrh                  na uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami: 


Čl. I
                                                                 Predmet súťaže

      Nájom nebytových priestorov   na Toplianskej 7, súpisné číslo  8751 v Bratislave, druh stavby: budova obchodu a služieb, o celkovej  podlahovej ploche 563 m² s dvoma samostatnými vstupmi  do objektu,  evidovaná na LV  č. 2402 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, postavená  na pozemku  parc. č. 1168/2, k. ú. Vrakuňa, s týmito podmienkami:

	nájom na dobu určitú 10 rokov,
	nájom objektu ako celku 
alebo

- nájom  nebytových priestorov v dvoch častiach objektu so samostatnými vchodmi, 

Nájom objektu ako celku o celkovej  podlahovej ploche 563 m²,
pre účely:
 
	športové centrum, detské centrum, seniorské centrum, súkromná materská  škola,     reštaurácia, administratívno/kancelárske priestory,
	masérske služby, kaderníctvo, kozmetika, nechtový dizajn, administratívne priestory


nájom za prevádzkové priestory  minim. cena  60,00  Eur/ m2/rok 
      nájom za ostatné priestory            minim. cena  30,00  Eur/ m2/rok   
  
II.  Nájom I. časti objektu 
na prízemí objektu  a 1. poschodí so vstupom z prízemia vľavo:
       
Prízemie o výmere celkom 309,88 m2 
z toho: - prevádzkové priestory  212,97 m2, ostatné  96,91 m2

posch. o výmere  52,01 m2 - priestory s bočným schodiskom vľavo s prístupom z prízemia 
z toho: prevádzkové priestory  42,11 m2, ostatné 9,9 m2
	pre účely: 

športové centrum, detské centrum, seniorské centrum, súkromná materská  škola,   reštaurácia, administratívno/kancelárske priestory,

nájom za prevádzkové priestory  255,08 m2 minim. cena  60,00  Eur/ m2/rok 
nájom za ostatné priestory           106,81 m2  minim. cena  30,00  Eur/ m2/rok    
(tvoriace súčasť - toalety, príručný sklad, vstupná chodby, šatne, schodisko, sprchy, zádverie),  



Nájom  II. časti objektu
  1. poschodie /podkrovie/ so samostatným vstupom cez schodisko  vpravo:
výmera celkom 201,11 m2
  z toho: prevádzkové priestory 95,25 m2, ostatné  105,86 m2

pre účely: 
masérske služby, kaderníctvo, kozmetika, nechtový dizajn, administratívne priestory

nájom za prevádzkové priestory 95,25 m2  minim. cena 60,00  Eur/ m2/rok  
	ostatné priestory   105,86  m2                                   minim. cena 30,00  Eur/ m2/rok 
   (tvoriace súčasť - WC, príručný sklad, vstupná chodba),    

s podmienkou:
	úpravy priestorov pre potreby prevádzky  na vlastné náklady budúceho nájomcu,

nájomcovia si budú zabezpečovať samostatne dodávku tepla z ohrievacieho kotla, teplej vody z bojlera nachádzajúcich sa na prízemí stavby, odber studenej vody, elektriky),  nakoľko objekt je samostatne napojený na tieto služby ako celok pre všetky priestory. 

Hlavné kritéria výberu nájomcu:
najvyššie ponúknutá cena nájmu,
	súťažiaci musí byť oprávnený ku dňu podania súťažného návrhu na poskytovanie všetkých   služieb súvisiacich s prevádzkovaním predmetu nájmu,
	prenajímateľ si vyhradzuje právo výberu uchádzača o nájom podľa najvyššej cenovej  ponuky prednostne pre nájom celého objektu a  v prípade, ak sa nikto neprihlási pre takýto účel nájmu,  tak  vyberie uchádzača o nájom v objekte I a objekte II,  
	v rámci tejto vyhlásenej súťaže nebytové priestory je možné prenajať uchádzačovi o nájom prednostne ako celok, alebo samostatne I. časť objektu alebo II. časť objektu v celkovej vyššie uvedenej výmere (nie iba časť z týchto nebytových priestorov).



Čl. II
Identifikačné údaje vyhlasovateľa

Uchádzač  (vybrať a doplniť vyhovujúci): 

I.
Obchodné meno: ….......................................................................................................................
zastúpené:           ….......................................................................................................................
adresa sídla:        ….......................................................................................................................
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu …..........................................
oddiel: …..........., vložka č. …............................
IČO: …...............
bankové spojenie: ….…......................................   číslo účtu:   ..…..............................................
číslo telefónu:        …...........................................  e-mail:        ….................................................
(platí pre právnickú osobu)




II.
Meno a priezvisko, rodné priezvisko: ….......................................................................................
dátum narodenia:           …...........................................
rodné číslo:                    …...........................................
adresa trvalého pobytu: ….............................................................................................................
číslo živnostenského oprávnenia: ….....................................................
číslo telefónu:  …........................................... E-mail: ….......................................................
bankové spojenie: ….....................................  číslo účtu:  ............................................................
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa)
                                                            


                                                                                 Čl. III
Návrh výšky ceny a účel nájmu



Nájom objektu ako celku: podlahová plocha 563 m²

Požadovaný nájom za prevádzkové priestory  350,33 m2     minim. cena  60,00  Eur/ m2/rok 
Požadovaný nájom za ostatné priestory           212,67 m2     minim. cena  30,00  Eur/ m2/rok   

Účel nájmu - uviesť: ...................................................................................................................

Ponúkaná cena za nájom - prevádzkové priestory:         …................................... Eur/m2/rok

Ponúkaná cena za nájom – ostatné priestory:                  …................................... Eur/m2/rok

Ponúkaná cena za nájom priestorov ročne celkom:        ....................................... Eur

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



V prípade nájmu len I. časti alebo II. časti objektu vyplniť požadované:


Nájom  I. časti objektu
Požadovaný nájom za prevádzkové priestory  255,08 m2 minim. cena  60,00  Eur/ m2/rok 
Požadovaný nájom za ostatné priestory           106,81 m2  minim. cena  30,00  Eur/ m2/rok    


Účel nájmu - uviesť: ...................................................................................................................

Ponúkaná cena za nájom - prevádzkové priestory:         …................................... Eur/m2/rok

Ponúkaná cena za nájom – ostatné priestory:                  …................................... Eur/m2/rok

Ponúkaná cena za nájom priestorov ročne celkom:        ....................................... Eur

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






Nájom  II. časti objektu:    
Požadovaný nájom za prevádzkové priestory      95,25 m2   minim. cena 60,00  Eur/ m2/rok  
Požadovaný nájom za ostatné priestory             105,86  m2    minim. cena 30,00  Eur/ m2/rok 


Účel nájmu - uviesť: ...................................................................................................................

Ponúkaná cena za nájom - prevádzkové priestory:         …................................... Eur/m2/rok

Ponúkaná cena za nájom – ostatné priestory:                  …................................... Eur/m2/rok

Ponúkaná cena za nájom priestorov ročne celkom:        ....................................... Eur

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




Čl. IV
Záverečné ustanovenia

Ako  účastník  vyhlásenej  súťaže súhlasím so spracovaním a použitím údajov  v evidenčných  systémoch  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa  v  zmysle  príslušných zákonov. 
	Ako súťažiaci prehlasujem, že prihlásením do súťaže akceptujem stanovené zmluvné podmienky  v súlade s vyhlásenou súťažou (nevyhnutné rekonštrukcie na vlastné náklady,
úhrada preddavkov za služby spojené s užívaním NP samostatne po prihlásení u dodávateľov týchto služieb).

       



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









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

